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APRESENTAÇÃO 
 

 
É com enorme satisfação que a Comissão Científica da I JORNADA 

ACADÊMICA DE NUTRIÇÃO em parceria com a Revista InterScientia organizaram 

os Anais contendo os resumos aprovados e que fizeram parte da programação 

cientifica do evento, objetivando contemplar a complexidade e a diversidade de 

conteúdos a respeito da Nutrição dentro da grande área da saúde. 

Esperamos que o conteúdo destes Anais sirva ao debate aberto, democrático 

e não hegemônico para o desenvolvimento da área de conhecimento, do domínio e 

da intervenção em Nutrição, pois sabemos da importância do profissionais sempre 

revisarem suas práticas e fortalecerem seus conhecimentos, a fim de garantir direito 

social e os melhores cuidados nutricionais a toda a população que dela necessite. 

Os Anais, assim como toda a programação científica do evento, foram 

cuidadosamente organizadas e refletem o engajamento de nutricionistas, 

estudantes, docentes e pesquisadoras com o desenvolvimento e fortalecimento da 

Nutrição, assim como, buscam incentivar a produção científica da comunidade 

acadêmica, por meio da elaboração de trabalhos nas diversas áreas das ciências da 

nutrição e divulgam os projetos desenvolvidos no âmbito do curso. 

Dessa maneira, esperamos fortalecer a formação de futuros profissionais e 

reforçar o compromisso com a qualidade das informações difundidas no meio 

acadêmico. Destaca-se, ainda, o empenho e dedicação dos docentes orientadores e 

dos discentes participantes do evento, que culminou nesta publicação, constituindo 

um estimulo a participação em eventos organizados pelo curso de Graduação em 

Nutrição e pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. 

Desfrutem e boa leitura. 

 
 

Keyth Sulamita Guimarães de Albuquerque 
 Coordenadora do Curso de Graduação de Nutrição 

 
Larissa de Brito Medeiros 

Polyana Campos Nunes 
Comissão Científica da I Jornada Acadêmica de Nutrição 
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DILEMAS DA ATUALIDADE RELACIONADOS AO SOBREPESO E À 
OBESIDADE NA INFÂNCIA: REVISÃO INTEGRATIVA 
 
 

Kethleen Louisi Moura Alves1 

Keyth Sulamitta Guimaraes de Albuquerque2 

Mariana de Sousa Dantas2 

Thalys Maynnard Costa Ferreira3 

Amanda Soares4 

 
INTRODUÇÃO: O sobrepeso e a obesidade possuem causas multifatoriais, eixos 
que vão desde os determinantes sociais de saúde até a influência das mídias, é um 
desequilíbrio do organismo entre gasto e perda de energia/caloria. Os hábitos da 
infância refletem no adulto, isso não seria diferente no quesito de hábitos 
alimentares, pois estudos já comprovam que crianças que são obesas ou que tem 
sobrepeso são mais prováveis de ter uma vida adulta igual e com os mesmos hábitos, 
estando consequentemente mais expostas a doenças e riscos de saúde. OBJETIVO: 
analisar a produção cientifica acerca da temática sobrepeso e obesidade infantil, 
papel dos profissionais de saúde e família. MÉTODO: trata-se de um estudo de 
Revisão integrativa da Literatura. Como pergunta norteadora deste estudo, indaga-
se sobre como são as relações de cuidado de profissionais de saúde e família no 
contexto do sobrepeso e da obesidade infantil? As pesquisas foram realizadas em 
artigos, periódicos, publicações, portais e banco de dados de referência, tais como: 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e CAPES. A 
pesquisa foi realizada a partir do cruzamento dos Descritores em Ciência da Saúde 
(DeCs): “Obesidade infantil”, “Relações familiares”, “Comportamento”. 
RESULTADOS: quando se trata do sobrepeso e obesidade infantil, o seio familiar 
está inserido nesse contexto e os estudos nas bases de dados se atrelam muito a 
essa questão, pelo fato da família servir como exemplo no crescimento e 
desenvolvimento infantil. O sobrepeso envolve muitos fatores, dentre eles a situação 
financeira, acesso ao trabalho, como o alimento é acessado e se é facilitado, como 
os pais podem ofertar os alimentos para os filhos e o impacto dessas atitudes na 
saúde dos mesmos. Os estudos selecionados buscaram sanar as possíveis 
interferências nesse processo, como: dificuldades financeiras, carga horária de 
trabalho, ambiente escolar e mídias sociais. CONCLUSÃO: o presente estudo teve 
como principal fator a descoberta dos processos associados ao sobrepeso e 
obesidade infantil, sendo eles os meios socioeconômicos, familiares e o papel dos 
profissionais de saúde. O estudo teve como principal limitação a busca de artigos 
nas bases de dados. Com a aplicação dos filtros, não foi possível identificar artigos 
que falassem diretamente da atuação dos profissionais de saúde frente a temática 
em questão, porém em alguns destes foi possível evidenciar o mínimo que fosse a 
atuação dos mesmos acerca da temática assim, como sugestões de intervenções no 
sobrepeso e obesidade infantil. 

 
 

1 Discente do curso de graduação em Nutrição do Centro Universitário de João Pessoa. 
2 Docente do curso de graduação em Nutrição Centro Universitário de João Pessoa. 
3 Discente do curso de graduação em Medicina do Centro Universitário de João Pessoa. 
4 Doutoranda do curso de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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OS BENEFÍCIOS DAS DIETAS CETOGÊNICAS PARA DOENÇAS 
CRÔNICAS 
 

Érica Priscila Inocêncio Campelo Berquó1 

Keyth Sulamitta Guimaraes de Albuquerque2 

 
INTRODUÇÃO: No mundo globalizado, a epidemia de obesidade e diabetes 
trouxeram consigo o desenvolvimento da Síndrome Metabólica (SM). Estudos 
avaliaram a importância da Dieta Cetogênica (KDT) como um possível tratamento de 
intervenção dietética eficaz no controle da SM, melhorando o perfil bioquímico e o 
manejo da doença. Além disso, utilizada como recurso terapêutico de outras 
enfermidades neurológicas, por exemplo, epilepsia refratária e também doenças 
respiratórias. OBJETIVO: O intuito dessa revisão é discorrer sobre a abordagem da 
dieta cetogênica e a sua possível eficácia para a prevenção de complicações ou 
controle de doenças crônicas. MÉTODO: Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica na 
base de dados Pubmed e Science Direct no período de 2017 a 2022, utilizando as 
palavras chaves: “ketogenic diet”, “metabolic syndrome”, “low carb”, “treatment”, 
“benefits”, “chronic diseases”. Foram incluídos na busca estudos de revisão 
sistemática e narrativa, ensaio clínico randomizado controlado e relato de caso. Os 
parâmetros de exclusão foram: teses, trabalhos incompletos e com mais de 6 anos 
de publicação. RESULTADOS: As meta-análises indicam que dietas com baixo teor 
de carboidratos (CHO) e muito baixo teor de CHO podem provocar melhorias nos 
níveis de triglicerídeos (TG) e lipoproteína de alta densidade (HDL-C), controle 
glicêmico e reduções nos medicamentos para diabetes. Além disso, a dieta 
cetogênica demonstrou ter um claro impacto benéfico na composição corporal e na 
homeostase da glicose/insulina para pacientes obesos e/ou com diabetes mellitus 
tipo 2. Em relação a epilepsia, foi visto que as KDTs são eficazes em alguns 
indivíduos, estando bem estabelecido que existem respondedores e não 
respondedores ao KDT. CONCLUSÃO: A dieta cetogênica tem sido uma alternativa 
conveniente para o tratamento de muitas anormalidades, mais significativamente 
executada nos transtornos neurológicos, particularmente a epilepsia refratária e em 
enfermidades metabólicas. Teve também uma boa repercussão em quadros 
respiratórios e em doenças hereditárias. Porém, existe limitação a cerca do tempo 
máximo de sua aplicação, considerando a possibilidade de obter-se efeitos adversos 
a longo prazo, principalmente quando usada sem acompanhamento profissional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Discente do curso de graduação em Nutrição do Centro Universitário de João Pessoa. 
2 Docente do curso de graduação em Nutrição Centro Universitário de João Pessoa.
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APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS E A EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 

 
Janaina de Lima Torres1 

Amanda Soares3 
Jeferson Barbosa Silva2 

Kethleen Louisi Moura Alves1 
Mariana de Sousa Dantas Rodrigues2 

 
INTRODUÇÃO: o desperdício alimentar no Brasil é um problema relacionado à 
desigualdade social, e a diminuição deste desperdício possibilita o acesso à 
alimentação de muitas famílias e promove a sustentabilidade. Nesse contexto, 
considera-se o aproveitamento integral dos alimentos, que utiliza cascas, talos e 
folhas, consideradas partes alimentares normalmente desprezadas, mas que 
possuem alto teor nutricional. Esse aproveitamento também promove saúde, 
principalmente àquelas pessoas de classe baixa e que não podem optar pela escolha 
de alimentos de alto valor. Diante disso, enfatiza-se a  importância  da  educação  
sobre  as  partes  não convencionais de alimentos capazes de fornecer uma 
alimentação nutritiva, saborosa e sustentável. Como grande parte da população não 
possui esse conhecimento específico, se faz indispensável que haja estratégias de 
educação em saúde voltada a esta temática, levantando pontos importante como as 
formas corretas de processamento e como o aproveitamento integral dos alimentos 
pode ser inserido no plano individual, familiar e populacional. OBJETIVO: avaliar a 
produção científica acerca do aproveitamento integral dos alimentos e as estratégias 
de educação em saúde nesse contexto. MÉTODO: trata-se de uma Revisão 
integrativa da Literatura, baseada na pergunta da pesquisa: como os alimentos 
podem ser aproveitados integralmente e como se dá a educação em saúde nesse 
contexto? Para busca dos estudos, utilizou-se o Descritor em Ciência da Saúde 
“Aproveitamento Integral de Alimentos” e foram considerados artigos científicos 
publicados na Biblioteca Virtual da Saúde e Biblioteca Eletrônica Científica Online, 
nos idiomas português, inglês e espanhol, entre 2010 e primeiro trimestre de 2022. 
RESULTADOS: a maioria dos estudos foi experimental, evidenciando que a temática 
em questão envolve o experimento de receitas com aproveitamento integral dos 
alimentos e a aceitabilidade das pessoas quanto às propostas. CONCLUSÃO: 
apresentou-se como limitação poucos artigos que associassem o aproveitamento 
integral dos alimentos à educação em saúde. Este tema é de grande relevância para 
a área da saúde e áreas afins, tendo em vista a necessidade da educação em saúde 
sobre o reaproveitamento dos alimentos cujo valor socioeconômico, ambiental, 
alimentar e nutricional melhora a qualidade de vida de indivíduos e coletividades. 
 
 

 

 

 

1 Discente do curso de graduação em Nutrição do Centro Universitário de João Pessoa. 
2 Docente do curso de graduação em Nutrição Centro Universitário de João Pessoa. 
3 Doutoranda do curso de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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ESTUDO DAS RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS NA SÍNDROME 
METABÓLICA: UMA REVISÃO NARRATIVA 
 

Bruna Carla Provenzano da Silva Spinelly1 

Janilson Avelino da Silva2 

 
INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica (SM) é a junção de várias doenças com o 
surgimento multifatorial que associadas trazem diversos riscos à saúde do indivíduo. 
A progressão da doença torna-se fator de risco para acidentes cardiovasculares, 
derrames, câncer, síndrome do ovário policístico, diabetes e doença gordurosa não 
alcoólica no fígado. Nesse sentido, dar um direcionamento para o profissional da 
nutrição é essencial para a adequada evolução do paciente. OBJETIVO: Trata-se de 
uma revisão narrativa utilizando estudos/diretrizes em português e inglês publicados 
nos últimos anos pertinentes ao tema. MÉTODO: Trata-se de uma Pesquisa 
Bibliográfica na base de dados Pubmed e Science Direct no período de 2017 a 2022, 
utilizando as palavras chaves: “ketogenic diet”, “metabolic syndrome”, “low carb”, 
“treatment”, “benefits”, “chronic diseases”. Foram incluídos na busca estudos de 
revisão sistemática e narrativa, ensaio clínico randomizado controlado e relato de 
caso. Os parâmetros de exclusão foram: teses, trabalhos incompletos e com mais de 
6 anos de publicação. RESULTADOS: Observou-se que o tratamento nutricional 
para pacientes portadores de SM deve ser hipocalórico e reduzir entre 500 kcal e 
1000kcal do gasto energético total (GET) previsto na anamnese alimentar, para que 
haja perda ponderal semanal entre 0,5 a 1,0 kg/semana. Quanto as recomendações 
de carboidrato, recomenda-se entre 50% - 60% do VET, proteína indo de 0,8g a 1,0 
g/kg peso atual ou 15%, e gordura com valores entre 25 – 35% do VET; colesterol (< 
300mg/dia) e fibras entre 20g – 30/dia. De acordo com os estudos, algumas dietas 
com restrição de carboidratos <50% do VET e alta em proteínas poderiam ser 
benéficas para perda de peso, entretanto outros fatores como aumento do consumo 
de gorduras, palatabilidade e adesão demonstraram efeito positivo.  CONCLUSÃO: 
A distribuição adequada de macronutrientes possui muita relevância no tratamento e 
retardo da progressão da SM. No entanto, é preciso mais estudos experimentais que 
fortaleçam e aprimorem as recomendações nutricionais existentes para o benefício 
do tratamento da doença e além disso considerem os fatores socioeconômicos e 
sociais envolvidos.   

 
 

 

 

 

 

 

 

1 Discente do curso de graduação em Nutrição do Centro Universitário de João Pessoa. 
2 Docente do curso de graduação em Nutrição Centro Universitário de João Pessoa. 
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DIETA DASH E MEDITERRÂNEA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME 
METABÓLICA 

 
João Victor Carvalho Almeida e Andrade1 

Julia Cristina Rique Leite1 
Maria Luiza Abreu Mendes1 

Nathalia Maria de Oliveira1 
Keyth Sulamitta Guimaraes de Albuquerque2 

 
INTRODUÇÃO: A síndrome metabólica (SM) também conhecida como síndrome de 
resistência à insulina descreve fatores que aumentam o risco de desenvolver 
doenças  cardiovasculares e diabetes tipo 2. A terapêutica consiste na mudança do 
estilo de vida, inserção de atividade física regular, perda de peso e alimentação 
balanceada podendo haver intervenção com medicamentos. O acompanhamento 
nutricional é imprescindível no controle e remissão dos agravos da SM. OBJETIVO: 
Esta revisão tem por objetivo investigar os potenciais benefícios das dietas DASH e 
mediterrânea no status da Síndrome Metabólica, visando controle e prevenção de 
morbidades. MÉTODO: Trata-se de uma análise sistemática nas bases de dados 
Pubmed e Science direct no período de 2002 a 2022 utilizando as palavras chaves: 
“Dash diet”and “Syndrome metabólic” e “Mediterranean” diet and “Syndrome 
metabolic”. Foram incluídos na busca estudos observacionais ou prospectivos, que 
consideraram os preceitos da National Cholesterol Education Program (NCEP, 2005) 
para diagnóstico da SM, artigos de revisão relevantes ou metanálises. 
RESULTADOS: Vários fatores de risco cardiovasculares específicos foram 
modificados favoravelmente pela dieta do mediterrâneo e dieta DASH. Evidenciou-
se a redução da pressão arterial; melhora no metabolismo da glicose, melhora no 
perfil lipídico e características das partículas de lipoproteínas; diminuindo  inflamação 
e o estresse oxidativo. O benefício também se estende a outras doenças não 
transmissíveis com diminuição do risco de câncer, doença de Parkinson e doença de 
Alzheimer. CONCLUSÃO: Conclui-se que as dietas DASH e mediterrânea tem 
relação com a melhora de perfil lipídico e resistência a insulina, consequentemente 
resulta na diminuição de riscos cardiovasculares (CV). Alimentos como nozes e 
azeite extra-virgem apresentaram funcionalidade na aplicação desses estudos. Vale 
ressaltar que uma alimentação rica em vitaminas, sais minerais e antioxidantes, 
associada a atividades físicas contribuem para a redução do desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis, uma vez que contribuem contra o agravamento 
delas. 
 
 
 
 

 

 

 

1 Discente do curso de graduação em Nutrição do Centro Universitário de João Pessoa. 
2 Docente do curso de graduação em Nutrição Centro Universitário de João Pessoa. 
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AÇÃO BURNOUT COM TRABALHADORES DE SAÚDE QUE ATUAM 
NA NUTRIÇÃO SOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Betynna Grazianne Batista Queiroga1 

Bruna Sampaio Lopes Costa1 
Júlia Amélia Silva Melo1 

Elizanete de Magalhães Melo3 
Mariana de Sousa Dantas Rodrigues2 

 
INTRODUÇÃO: A Síndrome de Burnout é caracterizada pelo esgotamento 
profissional decorrente do estresse crônico associado ao trabalho, sobretudo, 
quando o trabalhador possui maior contato com pessoas diariamente. A Nutrição 
Social é uma área que presta assistência e educação nutricional a cidadãos 
saudáveis ou não, através de programas, ações e eventos voltados para promoção, 
prevenção, manutenção e reestabelecimento da saúde. Logo, estes profissionais são 
propensos a desenvolver sinais e sintomas dessa síndrome. OBJETIVO: Descrever 
a experiência de extensionistas durante uma ação sobre Burnout voltada para 
trabalhadores de saúde que atuam no contexto da Nutrição Social. MÉTODO: Trata-
se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa do tipo relato de experiência, 
realizado por acadêmicas dos cursos de Enfermagem e Medicina de uma Instituição 
de Ensino Superior privada de João Pessoa-PB, sob a supervisão dos docentes 
vinculados ao Projeto de Extensão da instituição, denominado “Burnout entre 
trabalhadores da saúde: conhecer, prevenir e dialogar”. A atividade foi realizada no 
mês de junho no auditório do Centro de Capacitação de Profissionais de Educação 
e os participantes foram dez trabalhadores de Banco de Alimentos, Cozinhas 
Comunitárias e Restaurantes Populares, três extensionistas e duas professoras. 
Durante a ação, realizouse uma apresentação acerca da Síndrome de Burnout, que 
abordou conceito, sinais e sintomas, fatores de risco, diagnóstico, tratamento e 
prevenção. Foram utilizados recursosdidáticos como computador, slides, projetor e 
a plataforma de aprendizagem baseada em jogos. Houve a interação com jogo virtual 
e debate. RESULTADOS: A estratégia educativa estimulou o diálogo e a troca de 
experiências sobre a temática entre os participantes. Os trabalhadores apontaram 
situações semelhantes ao esgotamento profissional e destacaram o risco de 
adoecimento relacionado às atividades voltadas para a promoção da segurança 
alimentar e nutricional, especialmente no período da pandemia de COVID-19, que 
aumentou a vulnerabilidade social e a insegurança alimentar e nutricional. Também 
foi evidenciada a necessidade de maior assistência à população, o que repercutiu 
em carga horária extenuante de trabalho e alterações psicoemocionais em 
nutricionistas. CONCLUSÃO: Essa experiência possibilitou uma maior sensibilização 
acerca do tema entre os trabalhadores da área de Nutrição social que assistem 
populações vulneráveis. Ademais, o momento proporcionou desenvolvimento 
pessoal e acadêmico, pois a troca de saberes e experiências com esses 
profissionais, aperfeiçoou a percepção acerca da Síndrome de Burnout e os seus 
fatores de risco. 
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A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO ENVELHECIMENTO: 
UMA REVISÃO 

 
Maria Luiza Abreu Mendes1 

Larissa de Brito Medeiros2 
 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural e irreversível que pode 
acarretar em redução de autonomia e capacidade funcional de um indivíduo. A 
dimensão das repercussões negativas desse processo nos sistemas orgânicos 
depende muito do estilo de vida ao longo dos anos. A diminuição da capacidade 
muscular esquelética promovida pelo envelhecimento pode acarretar em sarcopenia, 
condição que consiste na redução de massa muscular e força, além de piora do 
desempenho físico. É possível retardar os efeitos negativos do envelhecimento 
através de hábitos saudáveis, com a adoção de atividade física rotineira, visando a 
saúde física e mental, além de prevenir quedas, lesões e sarcopenia, permitindo que 
os idosos tenham mais saúde e se tornem mais independentes.OBJETIVO: Analisar 
a importância do exercício físico no processo de envelhecimento. MÉTODO: Foram 
selecionados os artigos publicados nos bancos de dados Google acadêmico e 
Pubmed utilizando os descritores: “atividade física”, “envelhecimento e exercício 
físico” e “sarcopenia” nos idiomas português e inglês. Foram utilizados artigos e 
estudos que tratassem da temática da presente revisão, os quais foram publicados 
entre os anos de 2018 e 2022. Além disso, verificaram-se a seleção de artigos 
originais, revisões sistemáticas e análises de caso, resultando assim em um número 
de oito estudos, dos quais quatro estudos foram utilizados para compor o presente 
trabalho. RESULTADOS: As pesquisas demonstram que a prática de exercícios 
físicos ocasiona melhora nas capacidades físicas e funcionais de idosos, melhorando 
a autonomia para realização de atividades básicas diárias. Essas mudanças 
positivas proporcionadas pela atividade física foram relacionadas à melhora de 
parâmetros, como: força, flexibilidade, aptidão neuromotora, agilidade, resistência 
aeróbica e equilíbrio dinâmico. Para que esses benefícios possam ser alcançados, é 
necessário concomitantemente que seja adotada uma dieta com aporte adequado 
de energia, com ênfase na oferta de proteínas de alto valor biológico com intuito de 
disponibilizar substrato para aumento ou manutenção da massa muscular, processo 
indispensável na prevenção ou reversão da sarcopenia em idosos. CONCLUSÃO: A 
prática de exercícios físicos é uma estratégia eficaz na prevenção e tratamento da 
sarcopenia em idosos. Assim, a atividade física constante pode significativamente 
minimizar a redução de autonomia e capacidade funcional decorrentes do processo 
de envelhecimento. Diante disso, é de suma importância a orientação de 
profissionais de saúde, bem como, o desenvolvimento de políticas públicas, visando 
o incentivo da prática de exercícios físicos em idosos, com objetivo de propiciar mais 
saúde, independência e qualidade de vida nessa população. 
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DIFICULDADES NA ACEITAÇÃO DE CONDUTAS DIETÉTICAS EM 
IDOSAS COM PATOLOGIAS PRATICANTES DE DANÇOTERAPIA 
 

Geovanna Ellen Luna de Souza1 

Gabriella Silva Lucena1 

Maxwillian Trindade da Silva1 

Keyth Sulamitta Guimarães de Albuquerque2 
 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é considerado um período da vida marcado por 
transformações orgânicas, psicológicas, sociais, fisiológicas e mentais, que torna o 
indivíduo mais suscetível as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como a 
diabetes mellitus, hipertensão, dislipidemias, obesidade, hipertireoidismo e 
hipotireoidismo, dentre outras patologias. A DCNT se origina devido à influência de 
diversos fatores, dentre os quais se destaca a alimentação inadequada que tem 
como consequência o agravo das patologias e a morte prematura. OBJETIVO: 
Identificar os fatores que impossibilitam a adesão de tratamentos dietoterápicos em 
idosas com DCNT do Projeto Remexer no município de Cabedelo. MÉTODO: Trata-
se de uma pesquisa de campo de tipo exploratório e descritiva , com abordagem 
quantitativa.A população foi composta por 26 idosas acima de 60 anos praticantes 
de atividades físicas que fazem parte do Projeto remexer no município de Cabedelo.  
A amostra foi do tipo não probabilística por conveniência. A coleta de dados foi 
realizada através de entrevistas onde foi aplicados questionários sociodemográficos 
e questionários acerca das dificuldades na aceitação das condutas dietoterápicas 
por meio do Google Forms. Para o tratamento e análise de dados, os resultados 
obtidos foram tabulados no programa Microsoft Office Excel® 2016 para  por meio 
de cálculos de porcentagens, médias e desvio padrão, expressos em tabelas. 
RESULTADOS: Todos as participantes são do sexo feminino com média de idade 
de 65,8 anos (DP= 7,35),sabem ler e escrever (88,4% ), ganham até um salário 
mínimo e dois salários mínimos respectivamente (26,9%) e (19,2%),  residem com 
mais de três pessoas (26,9%), não fazem dieta (53,8%)  dentre elas tem hipertensão 
(30,7%), diabéticas (23,0%), refluxo gastroesofágico (7,6 %), fazem uso da 
medicação continua de anti-hipertensivos (30,7%), fazem uso de hipoglicemiantes 
(11,5%). CONCLUSÃO: De acordo com os resultados obtidos percebe-se que é 
necessário um melhor planejamento, visando a aceitação das dietas, levando em 
consideração idade,  hábitos alimentares saudáveis, recursos financeiros e que irá 
auxiliar diretamente no tratamento das DCNT. 
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IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DE WHEY PROTEIN NA 
HIPERTROFIA MUSCULAR 

 
Julia Cristina Rique Leite1 

Larissa de Brito Medeiros2 
 

INTRODUÇÃO: A hipertrofia muscular consiste no aumento do tamanho e volume 
dos músculos em resultado à sobrecarga imposta, sendo necessária uma constante 
predominância de síntese em detrimento da degradação proteica muscular ao longo 
do tempo de treinamento físico. Assim, além da prática de exercício de força, um 
fator muito importante para estimular esse processo é a adoção de uma dieta 
estratégica que vise gerar um superávit calórico, além de um aporte proteico de 
qualidade, com fontes de proteína de alto valor biológico. Dentre essas fontes, a 
proteína do soro do leite (whey protein) tem sido bastante utilizada em forma de 
suplemento, junto ao treinamento de força, por apresentar um bom perfil de 
aminoácidos essenciais, os quais estimulam mais a síntese proteica muscular.  
OBJETIVO: Analisar a importância da ingestão de proteína do soro do leite (whey 
protein) no processo de hipertrofia muscular. MÉTODO: Foram selecionados os 
artigos publicados nas bases de dados “Google acadêmico”, “Scielo” e “Pubmed”, 
utilizando os descritores: “exercício”, “hipertrofia”, “whey protein” e “ proteína” nos 
idiomas português e inglês. Foram utilizados artigos e estudos que tratassem da 
temática da presente revisão, os quais foram publicados entre os anos de 2006 e 
2018. Além disso, verificaram-se a seleção de artigos originais, revisões sistemáticas 
e análises de caso, resultando assim em um número de dez estudos, dos quais cinco 
estudos foram utilizados para compor o presente trabalho. RESULTADOS: O 
consumo adequado de proteínas ricas em aminoácidos essenciais e com boa 
digestibilidade, como o whey protein, associado ao exercício de força, aumenta a 
massa muscular e proporciona melhorias no desempenho, através do estímulo à 
síntese proteica muscular. Dentre os aminoácidos na composição do whey protein, 
os aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, isoleucina e valina) estão presentes 
em boas proporções e estão relacionados diretamente com o estímulo de vias 
moleculares da síntese proteica muscular.  Além disso, a proteína do soro do leite 
apresenta alto teor de cálcio e de peptídeos bioativos, nutrientes que podem estar 
envolvidos também na redução da gordura corporal, assim como na modulação da 
adiposidade e melhora do desempenho físico. CONCLUSÃO: Diante do exposto, fica 
claro que, não apenas o exercício de força e a ingestão de uma quantidade adequada 
de proteínas na dieta é essencial para o processo de hipertrofia, mas também a 
qualidade da fonte proteica ofertada. Assim, o whey protein demonstra ser uma ótima 
alternativa de suplemento alimentar para ganho de massa magra, pois sua 
composição de aminoácidos favorece a síntese proteica muscular, o que juntamente 
com o exercício de força, contribuem para o processo de hipertrofia muscular. 
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