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RESUMO
A avaliação do consumo alimentar e dietético de uma população é uma medida
importante na prevenção e tratamento da síndrome metabólica (SM). O objetivo
deste estudo foi avaliar o consumo habitual de nutrientes em indivíduos com
SM. Foi realizado um estudo transversal com 103 indivíduos com SM atendidos
no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes,
Natal, RN. A ingestão habitual de energia e nutrientes foi estimada por meio de
dois recordatórios de 24 horas (R24h). A adequação dos macronutrientes foi
avaliada segundo a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da
Síndrome Metabólica. A prevalência de inadequação de micronutrientes foi
estimada pela Estimated Average Requirement (EAR) como ponto de corte,
com ajustes pelas variâncias intra e interpessoal e de energia. O ferro foi
avaliado por abordagem probabilística. A idade média dos participantes foi de
50±13,2 anos (82% do sexo feminino). Os valores médios do índice de massa
corporal e circunferência da cintura foram respectivamente 33,5±7,3 kg/m2 e
106,7±13,6 cm. O consumo médio de energia foi 1523,1±592,2 kcal/d, sendo
maior no sexo masculino (1884,0 kcal/d vs. 1441,5 kcal/d; p=0,003). A ingestão
percentual de proteína foi superior ao recomendado (18% e 19%; sexo
feminino e masculino, respectivamente). A ingestão de fibra foi mais elevada no
sexo masculino (18,8 g/d vs. 13,3 g/d; p=0,011), porém abaixo da
recomendação. Maior consumo de gordura total foi observado no sexo feminino
(47,6 g/d vs. 41,3 g/d; p=0,007). Prevalências de inadequação superiores a
80% foram observadas para a vitamina D e cálcio, em ambos os sexos. O
mesmo foi observado para o magnésio nos participantes com idade superior a
30 anos. Vitamina E, riboflavina e zinco apresentaram inadequações entre 5075% no sexo masculino. A prevalência de inadequação foi inferior a 50% para
as vitaminas A, C, tiamina, piridoxina (B6); e os minerais, cobre e selênio, em
ambos os sexos. Os indivíduos do sexo feminino (>50 anos) apresentaram
baixa inadequação de ferro (7,8%). Em conclusão, os indivíduos com SM
apresentaram ingestão de proteína superior ao recomendado, baixo consumo
de fibra e elevadas prevalências de inadequação de micronutrientes,
principalmente vitamina D, magnésio e cálcio em ambos os sexos.
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1. INTRODUÇÃO
O termo síndrome metabólica (SM) pode ser definido como uma
combinação de alterações metabólicas que, em médio e longo prazo
aumentam o risco de doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2. Essas
alterações

podem

incluir:

hiperglicemia,

hipertrigliceridemia,

baixas

concentrações de lipoproteína de alta densidade (HDL-c), circunferência da
cintura aumentada e pressão arterial elevada1.
A I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome
Metabólica recomenda os mesmos critérios estabelecidos pelo National
Cholesterol Education Program Third Adult Treatment Panel (NCEP-ATPIII).
Para o diagnóstico da SM consideram-se, no mínimo, três dos cinco
componentes: circunferência da cintura >102 cm em homens e >88 cm em
mulheres; triglicerídeos ≥150 mg/dL; HDL-c <40 mg/dL em homens e <50
mg/dL em mulheres; pressão arterial sistólica ≥130 mmHg e/ou pressão arterial
diastólica ≥85 mmHg e glicemia de jejum ≥110 mg/dL2,1.
A SM representa um dos principais problemas de saúde pública, não
só devido ao aumento do risco de morbidade em diferentes populações, mas
também devido à proporção epidêmica observada nos últimos anos3. Estima-se
que a prevalência mundial da SM em adultos, seja cerca de 20 a 25%4, e em
regiões brasileiras, entre 18 e 30%, sendo mais evidente o aumento da
prevalência quando se avaliam grupos de indivíduos com idade mais
avançada5.
Em populações latino-americanas do Chile, Colômbia, México, Peru e
Venezuela a prevalência de SM tem variado de 12,3% e 42,7%6. Em estudo
realizado na região Sudeste do Brasil, com adultos entre 30 e 79 anos,
verificou-se que a prevalência da SM variou de 35,9% a 43,3%. Baixas
concentrações de HDL-c e pressão arterial elevada foram os componentes
mais prevalentes (76,3% e 59,2%, respectivamente). A prevalência da SM foi
maior entre a população autodeclarada não branca, e significativamente
associada com o aumento da idade, do índice de massa corporal (IMC) e com
menor nível educacional7.
Em revisão sistemática realizada somente com estudos que utilizaram
os critérios do NCEP-ATPIII, a média geral da prevalência de SM foi de 28,9%,
e quando ajustada para idade foi de 22%8. Em outro estudo realizado com
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adultos com idade entre 20 e 59 anos, a prevalência de SM foi de 4,5%, sendo
maior com o avançar da idade (20 a 29 anos: 1,3%; 30 a 39 anos: 5,6%; ≥ 40
anos: 26,3%)9.
A etiologia da SM é multifatorial e dependente de uma complexa
interação entre fatores genéticos, metabólicos e ambientais. Dentre os fatores
ambientais, a dieta é um dos principais relacionados ao aumento da
prevalência da SM na população2.
Nos últimos anos, tem sido avaliado o efeito de alimentos específicos e
padrões dietéticos no desenvolvimento da SM10,11,12,13. Alguns padrões
dietéticos têm demonstrado que o elevado consumo de carnes vermelhas e/ou
processadas, grãos refinados e alimentos fritos, estão diretamente associados
ao aumento do risco de SM11,12; enquanto o consumo de legumes, frutas e
peixes tem exercido efeito protetor12,13.
No Brasil, Oliveira et al.14 constataram que uma adequada ingestão de
frutas (OR = 0,52; IC = 0,28-0,98) e uma elevada variedade dietética com mais
de 8 itens (OR = 0,31; IC = 0,12-0,79) são protetores da SM; enquanto o
consumo de gordura saturada maior que 10% do valor calórico total é um fator
de risco para o desenvolvimento da SM.
Assim como os padrões dietéticos, o aporte de nutrientes isolados
também tem sido investigado na etiologia da SM. Inadequadas concentrações
séricas de vitamina D tem sido significativamente relacionadas tanto com a
etiologia da SM quanto com os componentes isolados15. A ingestão dietética de
zinco foi inversamente associada à SM16. O risco de SM pode ser atenuado
diante de um aumento na ingestão de magnésio, pelos efeitos positivos na
pressão arterial, glicemia de jejum e triglicerídeos17,18.
Baixas concentrações séricas de selênio estão associadas ao
desenvolvimento do diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, dislipidemia e
SM19. Ainda, a ingestão dietética de vitamina C tem sido negativamente
associada com SM20. O cálcio da dieta está relacionado com menor risco de
desenvolver SM, por participar de mecanismos regulatórios da obesidade,
hipertensão arterial, dislipidemia e resistência à insulina21.
Desse modo, a avaliação e a quantificação do consumo habitual
tornam-se ferramentas fundamentais para o estabelecimento de relações entre
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dieta e doença e, consequentemente, importante fonte de informações para o
planejamento de políticas públicas em nutrição22,23.
O desenvolvimento de novas metodologias e a escolha do método de
inquérito alimentar considerado “padrão ouro”, continuam sendo um desafio
tanto para a epidemiologia nutricional quanto para os estudos clínicos. O R24h
tem merecido destaque e quando aplicado de forma seriada reflete o consumo
habitual de um indivíduo ou de uma população23,24, permitindo o conhecimento
das variações intra e interpessoal25,26.
A

variabilidade

intrapessoal

pode

ser

removida

por

métodos

estatísticos, o que faz com que a distribuição reflita apenas a variação entre os
indivíduos do grupo. Assim, a distribuição da ingestão habitual ajustada é mais
confiável, tem menor variância que a distribuição estimada e permite avaliar a
prevalência de inadequação de nutrientes segundo as recomendações do
Institute of Medicine27,28.
Estudos sobre o consumo alimentar da população brasileira tem
revelado um consumo inadequado, com baixo teor nutricional, rico em calorias,
baixa ingestão diária de frutas, legumes e verduras29, além de elevadas
prevalências de inadequação de micronutrientes22,29,30. Esses achados
registram inadequações maiores que 80% para cálcio e vitaminas D e E, em
ambos os sexos22,29. Ainda, percentuais de inadequação superiores a 50%
para as vitaminas E, D, A, piridoxina, e os minerais, cálcio e magnésio também
foram observados em amostra populacional representativa de idosos30.
Deste modo, o presente estudo foi desenvolvido como o objetivo de
avaliar o consumo habitual de nutrientes em indivíduos com SM. A identificação
de possíveis inadequações dietéticas será útil para orientar condutas clínicas
voltadas a prevenção e o tratamento desta doença.
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2. JUSTIFICATIVA
A avaliação do consumo alimentar e dietético é de fundamental
importância, pois permite a identificação de nutrientes e alimentos que possam
influenciar na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis,
tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e SM.
A estimativa acurada da ingestão habitual de nutrientes é um dos
grandes desafios para pesquisadores da área de nutrição, devido a
complexidade da avaliação dietética, que agrega limitações que vão desde a
coleta de informações até o processamento de dados.
Na literatura nacional, estudos realizados em indivíduos com doenças
crônicas não transmissíveis, especialmente SM, focalizando na ingestão de
nutrientes ainda são escassos. Sendo assim, esse estudo contribui para
obtenção de dados sobre a estimativa de adequação da ingestão de nutrientes,
enfatizando a importância de cada um deles na prevenção e/ou tratamento da
SM.
Além disso, os dados obtidos poderão auxiliar na implementação de
uma terapia nutricional mais efetiva visando o melhor aproveitamento dos
nutrientes frente ao tratamento da SM, e ainda, o planejamento de políticas
públicas que incentivem práticas alimentares saudáveis.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Avaliar o consumo habitual de nutrientes de indivíduos adultos e idosos
com SM.

3.2 Objetivos Específicos
 Estimar o consumo de energia e nutrientes;
 Analisar a adequação de energia e macronutrientes da dieta;
 Estimar as prevalências de inadequação de vitaminas e minerais.
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4. MÉTODOS
População de estudo
O estudo de natureza analítica e transversal foi realizado com 103
adultos e idosos, de ambos os sexos, atendidos no Ambulatório de
Endocrinologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado em
Natal, RN, Brasil. Trata-se de um subprojeto do estudo “Status de vitamina D
em pacientes com síndrome metabólica: diagnóstico e estratégias para
suplementação na deficiência” em desenvolvimento, aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do HUOL, sob registro CAAE nº 13699913.7.0000.5292.
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE).
Foram considerados como critérios de inclusão a idade entre 19 a 80
anos e a presença de SM segundo critérios do National Cholesterol Education
Program Third Adult Treatment Panel (NCEP-ATP III)1. Ressalta-se que foi
modificado o ponto de corte da glicemia de jejum para 100 mg/dL 2. O
diagnóstico da SM baseia-se na presença de pelo menos três das seguintes
alterações: circunferência da cintura >102 cm em homens e >88 cm em
mulheres; triglicerídeos ≥150 mg/dL; HDL-c <40 mg/dL em homens e <50
mg/dL em mulheres; pressão arterial sistólica ≥130 mmHg e/ou pressão arterial
diastólica ≥85 mmHg ou uso de anti-hipertensivo e glicemia de jejum ≥100
mg/dL2 ou uso de hipoglicemiante oral.
Foram excluídos os indivíduos com diabetes mellitus tipo 1, diabetes
mellitus tipo 2 com uso de insulina, indivíduos com uso de: glicocorticóides nos
últimos 3 meses, suplemento de cálcio e vitamina D (últimos 30 dias), fármacos
antiepilépticos ou rifampicina. Pessoas com alterações renais e hepáticas,
insuficiência cardíaca descompensada e, estado de gravidez ou de lactação,
também foram excluídos.

Seleção dos participantes
No período de junho de 2013 a maio de 2014 foram triados 1500
prontuários, dos quais 162 indivíduos atenderam aos critérios de inclusão da
pesquisa; 504 apresentaram um ou mais critérios de exclusão e 834 não foram
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diagnosticados com SM. Dos 162 indivíduos elegíveis, 103 foram efetivamente
incluídos no estudo, resultando em uma perda total de 36% (Figura 1).

Número de prontuários triados
n = 1500

Indivíduos com SM

Indivíduos sem SM

Indivíduos excluídos

n = 162

n = 834

n = 504

Indivíduos
ausentes
nos dias
da coleta

Uso de insulina (195)
Perda
amostral

Indivíduos
incluídos

n = 22

n = 108

Uso de suplemento de Ca+ ou vit D (117)
Uso de antiepilépticos ou glicocorticóides (91)

n = 32

Insuficiência renal ou hepática (59)
Outros motivos (42)

Desistências
(2º momento)
n = 03

Exclusão:
consumo ≥5000
kcal ou ≤500 kcal
n = 02

Amostra Final
n = 103

Figura 1: Fluxograma da triagem dos participantes.

Inicialmente, realizou-se a triagem dos prontuários considerando os
critérios de inclusão da pesquisa. Identificado, os indivíduos com SM, estes
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foram convidados a participar da pesquisa e assinar o TCLE. No primeiro
momento, as medidas antropométricas foram realizadas e os participantes
responderam ao primeiro recordatório de 24 horas (R24h) e ao questionário
sobre hábitos de vida e saúde. Posteriormente, foram realizados os exames
bioquímicos, e agendado o segundo R24h com o intervalo entre 30 e 45 dias,
conforme Figura 2.

Seleção dos indivíduos
Identificação dos critérios de inclusão e exclusão

Atende aos
critérios?
Não

Sim

Manter o atendimento de
rotina

Convidar para a pesquisa
e assinar o TCLE

1º Recordatório de 24h
Antropometria
Hábitos de vida

Encaminhar para
equipe da pesquisa

Exames bioquímicos

Entrega de exames
Após 30-45 dias

2º Recordatório de 24h
Orientações nutricionais

Figura 2: Fluxograma da seleção dos participantes.
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Avaliação antropométrica
As medidas de peso e estatura foram mensuradas conforme as
técnicas recomendadas pela World Health Organization (WHO)31. Para a
tomada de peso foi utilizada balança eletrônica da marca Tanita Solar®, modelo
HS301 (São Paulo, SP, Brasil) com capacidade de 150kg e precisão de 100g.
A estatura foi mensurada com um estadiômetro portátil da marca Altura exata ®
(Belo Horizonte, MG, Brasil) com precisão de 1mm. A classificação IMC para
adultos foi realizada de acordo com os pontos de corte estabelecidos pela
WHO32; e para os idosos foram utilizados os pontos de corte propostos por
Lipschitz33.
A circunferência da cintura foi aferida no ponto médio entre a última
costela e a crista ilíaca30, com fita métrica inelástica da marca TBW (São Paulo,
SP, Brasil), sendo classificada como alterada quando >88 cm no sexo feminino
e >102 cm no sexo masculino1.

Pressão arterial
A pressão arterial foi medida conforme procedimentos preconizados
pela VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial34. Foram considerados
elevados os valores de pressão arterial sistólica ≥130 mmHg e/ou pressão
arterial diastólica ≥85 mmHg1.

Análises bioquímicas
As amostras de sangue foram coletadas após jejum noturno (10-12
horas) por punção venosa. Concentrações séricas de glicose, triglicerídeos e
HDL-c foram determinadas por ensaio colorimétrico com equipamento
automatizado, utilizando kits da Wiener® Lab 2000 (Rosário, Argentina).

Hábitos de vida
O consumo de álcool foi avaliado considerando a quantidade de doses
consumidas durante um mês, e o tipo de bebida alcoólica. Uma dose teve
como referência, uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de
cachaça, uísque ou qualquer outra bebida alcoólica destilada35.
O tabagismo foi avaliado em relação ao “uso na vida”. Os indivíduos
foram categorizados em não fumantes, quando fumaram menos de 100
23

cigarros durante toda a vida; em ex-fumantes, quando fumaram pelo menos
100 cigarros durante a vida e não fumam há pelo menos um ano; e em
fumantes, quando fumaram mais de 100 cigarros durante a vida e continuam
fumando36.
O nível de atividade física foi avaliado por meio do Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta validado no Brasil por
Matsudo et al.37, que classifica o indivíduo em sedentário, irregularmente ativo
(categorias A e B), ativo e muito ativo.

Avaliação e análise do consumo alimentar e dietético
O consumo alimentar habitual foi avaliado utilizando o R24h, aplicado
duas vezes, de acordo com os seguintes critérios: 1) dias alternados, exceto
finais de semana e feriados para evitar a obtenção de dados atípicos; e 2)
períodos distintos em cada mês.
Para auxiliar na quantificação dos alimentos e bebidas consumidos em
medidas caseiras, foram usados modelos fotográficos que ajudaram os
entrevistados na identificação dos utensílios, bem como na quantificação do
tamanho das porções em pequena, média ou grande. Padronizações do tipo de
alimento ou preparações relatadas, e respectivas conversões em medidas
caseiras foram realizadas com adaptações de per capitas e fichas técnicas de
preparações. Os inquéritos dietéticos foram convertidos em valores de
nutrientes utilizando o ambiente do software Virtual Nutri Plus® 2.0.
Adequações no banco de dados foram realizadas com a inclusão de novas
preparações dietéticas ou com dados de composição nutricional de
determinados alimentos. A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos –
(TACO)38 e do United States Departament of Agriculture (USDA)39 foram eleitas
como as bases de dados mais completas e atualizadas. Informações
nutricionais obtidas dos rótulos de alimentos industrializados também foram
incluídas. Os participantes com um consumo de energia abaixo de 500 kcal ou
acima de 5000 kcal foram excluídos26. A adequação da ingestão de energia,
macronutrientes e fibra foi realizada segundo as recomendações da I Diretriz
Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica2.
A prevalência de inadequação de ingestão de micronutrientes foi
estimada

segundo

sexo

e

as

recomendações

nutricionais

dos
24

nutrientes40,41,42,43,44,45, utilizando o método da EAR como ponto de corte28,
com exceção do ferro que foi avaliado por abordagem probabilística40. A
ingestão de sódio foi comparada com o nível de ingestão máximo tolerável
(UL), o que permitiu estimar o percentual de indivíduos com ingestão
excessiva. A ingestão de potássio foi avaliada pela AI41.

Análise estatística
As variáveis dietéticas apresentadas como média e desvio padrão
foram comparadas pelo teste t-Student. O nível de significância estabelecido foi
de 5%.
Na avaliação da inadequação de nutrientes a amostra foi estratificada
por sexo e faixa etária de acordo com as DRIs28. A simetria dos dados foi
verificada pelo teste Kolgomorov-Smirnov. Os nutrientes que seguiram
distribuição assimétrica foram convertidos em logaritmo natural e tiveram a
simetria testada novamente. Após transformação logarítmica, apenas a
vitamina B12 continuou apresentando distribuição assimétrica e não pode ser
incluída na análise, pois a EAR não pode ser utilizada como ponto de corte. As
variáveis contínuas com distribuição simétrica foram descritas como média e
desvio-padrão. As variáveis com distribuição assimétrica foram apresentadas
como mediana e distribuídas em quartis (Q25-Q75); enquanto que as variáveis
categóricas foram expostas como frequência absoluta e relativa.
Devido à variabilidade dos dados dietéticos foi realizado o ajuste pela
variância intrapessoal, segundo método desenvolvido por Nusser et al.46 e,
posteriormente, pela energia47.
Para a obtenção da variância intrapessoal aplicou-se o teste de oneway ANOVA e, a partir das médias quadráticas geradas (MQ) foram obtidas as
estimativas de variância intrapessoal (Sw2) e interpessoal (Sb2)46, descritas a
seguir de forma simplificada48:
Sw2 = MQW
Sb2 = (MQb - Sw2)/k
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sendo que k representa o número de aplicações do método, dois R24h nesse
estudo.
A variância total S2obs de uma distribuição observada é dada pela soma
das duas variâncias (intra e interpessoal):
Para remover a variância intrapessoal, utilizou-se a seguinte equação:

S2obs = Sb2 + (Sw2)/k

Valor ajustado do nutriente = média + (xi– média)*Sb/Sobs

A média representa o valor médio do grupo; xi é o valor observado para
cada indivíduo; e a razão Sb/Sobs é obtida após tirar a raiz quadrada dos valores
Sb2 e S2obs.
O controle dos fatores de confusão inerentes ao consumo total de
energia e a remoção das variações externas foram realizadas por meio do
ajuste da energia de acordo com o método dos resíduos47. A energia foi
incluída como variável independente, e o valor absoluto do nutriente como
dependente.
Ynutriente = β0+ (β1* energia média individual)

Após a definição do β0e β1, calculou-se o resíduo. O resíduo da
regressão representa a diferença entre o consumo observado para cada um
dos indivíduos e o consumo estimado para o seu total de energia.

Y0 - Ye = Y0 - (β0+ β1* energia média individual)
Devido a variação interpessoal do resíduo foi adicionado uma
constante para todos os valores. A constante representa o consumo do
nutriente estimado (Y) para a média do total de energia consumida pela
população.
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Utilizando-se os coeficientes obtidos da regressão entre o nutriente e a
energia, a constante foi calculada pela seguinte fórmula:
C = (β0+ β1* energia média do grupo)

E por fim, o nutriente ajustado foi obtido a partir de:

Y ajustado = (resíduo + C)

Os resultados foram apresentados segundo sexo e faixa etária em
percentis de ingestão e percentual de inadequação.
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES
O presente estudo reforça a importância e a necessidade do trabalho
multidisciplinar no sentido de favorecer a compreensão dos fenômenos
científicos.

Durante a realização do mesmo registra-se a participação de

nutricionistas, alunos de iniciação científica, bioquímicos, técnicos de
enfermagem e Endocrinologista do Hospital Universitário Onofre Lopes
(HUOL), fortalecendo o objetivo principal do Programa de Pós-graduação em
Ciências da Saúde (PPgCSa), em estimular a interação dos agentes das
diversas áreas profissionais.
Inicialmente, o anteprojeto apresentado ao PPgCSa tinha como
objetivo conhecer o padrão de consumo alimentar e dietético de pacientes com
SM. Porém, diante das dificuldades em atingir uma amostra satisfatória para a
aplicação do método de Análise de Componentes Principais, optou-se por
avaliar o consumo habitual de nutrientes em indivíduos com SM.
A coleta de dados foi realizada no Ambulatório de Endocrinologia do
HUOL, nos dias de terças, quintas e sextas-feiras no período de junho de 2013
a maio de 2014. Os critérios de inclusão estabelecidos para o presente estudo
permitiu a captação de no máximo dois indivíduos por dia, o que dificultou a
possibilidade de ampliação do tamanho da amostra.
Foi cumprido o cronograma, de acordo as metas estabelecidas para a
coleta de dados, disciplinas, apresentação de trabalho em evento científico de
âmbito nacional e elaboração de artigo científico. O processo de aprendizado
foi contínuo, considerando os vários eixos de formação de um mestre.
Inicialmente busquei ampliar o conhecimento, para a realização e
interpretação de análises estatísticas, com a participação no curso de “Análise
de Regressão Múltipla” do II Programa de Inverno PROCAD USP/UFRN, no
Departamento de Odontologia da UFRN, ministrado pela professora Drª.
Maria do Rosário Dias Latorre, no período de 21 a 25 de julho, com uma carga
horária de 40 horas.
Com o objetivo de inserir-me em atividades didático-pedagógicas, foi
realizado o Estágio à docência assistida, na disciplina de Pesquisa Aplicada a
Nutrição I, semestre 2014.2, desenvolvida no Curso de Graduação em Nutrição
da UFRN, a fim de contribuir para a formação do aluno de graduação,
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orientando-o na elaboração de projetos de pesquisa e fazendo-o refletir sobre o
método científico e os tipos de pesquisa utilizados na área de Nutrição. Essa
inserção possibilitou-me um amadurecimento e crescimento intelectual
indescritível,

além

da

compreensão

do

complexo

processo

ensino-

aprendizagem e da relação professor-aluno.
A participação em duas bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC) de Graduação em Nutrição do Departamento de Nutrição (DNUT/UFRN)
foi de grande relevância, pois possibilitou-me o enriquecimento científico sobre
os temas abordados, bem como a utilização de outras

metodologias

empregadas na análise do consumo alimentar e dietético de uma população.
Com o desenrolar do estudo, foi possível participar de um evento
científico com a publicação do trabalho “Insuficiência e deficiência de vitamina
D em pacientes com síndrome metabólica atendidos em hospital universitário”
no XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição, III Simpósio Ibero-americano de
Nutrição Esportiva, II Simpósio Ibero-americano de Nutrição em Produção de
Refeições, II Simpósio Ibero-americano de Nutrição (CONBRAN) realizado no
período de 17 a 20 de setembro de 2014.
A partir dos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento dessa
dissertação fui convidada para participar de algumas atividades de extensão: a
primeira como ministrante do “Curso de Capacitação Sobre Estratégias de
Pesquisa em Base de Dados e Técnicas de Avaliação Nutricional” em janeiro
de 2015, oferecido aos alunos de graduação e pós-graduação da UFRN,
realizado no DNUT no período de 19 a 23 de janeiro de 2015, Natal/RN; e, a
segunda como coordenadora adjunta do Curso “Consumo Alimentar e
Dietético: Passo a Passo da Coleta à Análise, com carga horária de 4 horas,
realizado no dia de 6 de Julho de 2015.
Como resultados do estudo em questão, foram apresentados na
qualidade de pôster ao 13º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de
Alimentação e Nutrição (SBAN), os seguintes resumos: 1) Análise de vitamina
D, cálcio e macronutrientes da dieta de pacientes com síndrome metabólica
utilizando três programas computacionais; e 2) Adequação do consumo
habitual de macro e micronutrientes em pacientes com síndrome metabólica.
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A linha de pesquisa terá continuidade com projetos futuros sobre a
influência da suplementação de vitamina D e dos efeitos das estações do ano
no status de vitamina D em pacientes com SM.
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