
391 
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 

Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS SIMPLES........................................................................................................................... 392 

RESUMOS DE PROJETOS .................................................................................................................. 395 

 



392 
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 

Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS SIMPLES 

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM PHASEOLUS VULGARIS E DO TREINAMENTO CONCORRENTE NA 
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MULHERES NA MENOPAUSA ........................................................... 393 

EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM O CAPSINÓIDE CAPSIATE EXTRAÍDO DA PIMENTA CAPSICUM 
ANNUUM SOBRE AS MEDIDAS CORPORAIS DE RATOS WISTAR ...................................................... 394 

 

 



393 
Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 

Presidente Prudente, 21 a 24 de outubro, 2013. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Nutrição    

 
 

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM PHASEOLUS VULGARIS E DO TREINAMENTO CONCORRENTE NA 
COMPOSIÇÃO CORPORAL DE MULHERES NA MENOPAUSA 

 
MALENA RICCI PICOLO 

LUCAS MELO NEVES 
FABRÍCIO EDUARDO ROSSI 

ANA CLAUDIA DE SOUZA FORTALEZA 
CAMILA BUONANI 

ISMAEL FORTE FREITAS 
 

A menopausa esta associada a modificações na composição corporal, em especial na adiposidade 
total, trazendo em seu conjunto doenças crônicas não transmissíveis, principalmente quando 
associado ao sedentarismo. Acredita-se que a suplementação com Faseolamina e o treinamento 
concorrente sejam estratégias benéficas para mudar e prevenir esse quadro. Verificar o efeito de 
16 semanas de suplementação com Phaseolus vulgaris (Faseolamina) associado ao treinamento 
concorrente na composição corporal de mulheres na menopausa. Foram avaliadas 28 mulheres na 
menopausa, com idade entre 50 e 79 anos. As participantes foram divididas em Grupo 
Treino+Suplemento e Grupo Controle. O treinamento concorrente consistiu em 3 sessões 
semanais com treino resistido, seguido de 30 min de caminhada. Para a suplementação, as 
participantes ingeriram cápsulas manipuladas com 445 mg/dia de Faseolamina. O grupo controle 
não realizou nenhum tipo de atividade física durante o período. O protocolo do estudo teve a 
duração de 16 semanas. Para a estimativa da composição corporal (massa magra, massa gorda, 
gordura de tronco e percentual de gordura) foi empregada a técnica da absorptiometria de raio-X 
de dupla energia. Todas as análises foram realizadas por meio do software SPSS 17.0. Após 16 
semanas de treinamento e suplementação foram encontradas reduções significativas na massa 
gorda, gordura de tronco e percentual de gordura, além do aumento na massa magra quando 
comparado ao grupo controle  A obesidade é um problema complexo e de causa 
multifatorial.Diversas técnicas são empregadas para o tratamento, dentre elas a prática de 
atividade física e o uso de substâncias que auxiliem na redução de peso. O protocolo de 
treinamento proposto e a utilização do suplemento de Faseolamina representa um método eficaz 
na redução da adiposidade. A suplementação com Faseolamina associada ao treino concorrente é 
um modelo de intervenção que propicia benefícios significantes sobre as variáveis de composição 
corporal.  
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM O CAPSINÓIDE CAPSIATE EXTRAÍDO DA PIMENTA CAPSICUM 
ANNUUM SOBRE AS MEDIDAS CORPORAIS DE RATOS WISTAR 

 
MARÍLIA FERREIRA CABRAL CERESINI 

LUCIANE DE SOUZA ROMERO NOGUEIRA 
 

A obesidade é um problema mundial causada pela má alimentação e sedentarismo, levando à 
várias doenças (PINHEIRO, 2004). A pimenta Capsicum Annum é termogênica por conter 
capsaicina (CARDOSO et al., 2010), responsável por promover elevação da temperatura corporal 
(HARAMIZU et al., 2006). Justifica-se a realização do trabalho afim de comprovar o poder do 
capsiate com poder termogênico visando diminuição da obesidade e outras doenças. Avaliar os 
efeitos termogênicos do capsiate da pimenta Capsicum Annuum sobre peso corporal, quantidade 
de gordura abdominal, comprimento e temperatura corporal de ratas Wistar. Este estudo foi 
conduzido em conformidade e aprovação do CCPQ e CEUA da Unoeste sob o número 948/11. 
Foram utilizados 32 ratas Wistar, adultas, com 12 semanas de idade e peso médio de 200g, 
mantidas em gaiolas individuais, com livre acesso a água e dieta padrão com ração comercial 
Labina® e suplementos, com controle de luz (ciclos de 12h), temperatura de aproximadamente 
25oC, por seis semanas. As ratas foram divididos em 2 grupos (n=16): Grupo controle - alimentado 
com ração comercial e suplementadas com placebo (água filtrada, 0,5ml uma vez ao dia) por 
gavagem; Grupo Capsiate - alimentado com ração comercial e suplementado com capsiate (10 
mg/rato/dia, diluído em 0,5 mL de água filtrada, uma vez ao dia), por gavagem. Durante o estudo, 
uma vez por semana, foram aferidos peso em gramas (g) em balança digital (ELC-10); 
circunferência de cintura e comprimento, mensurado do focinho a base da cauda, foram aferidos 
com fita métrica; e temperatura corporal retal avaliada com termômetro digital inserido no reto 
dos animais. Observou-se que o grupo suplementado com capsiate obteve 50% dos resultados 
positivos, enquanto o grupo controle apresentou 46% em relação ao aumento de temperatura, o 
que ocorreu também com a diminuição de circunferência de cintura, o grupo controle obteve 50% 
dos resultados positivos e o grupo capsiate 56%.Os resultados em relação a perda de peso não 
foram positivos, pois 100% dos ratos aumentaram seu peso, porém se justifica, pois também 
aumentaram seu comprimento. A suplementação com capsiate aumentou a temperatura corporal 
e diminuiu a circunferência de cintura das ratas comprovando seu efeito termogênico e de 
oxidação de gordura. Pesquisa de Ludy; Mattes (2011) em homens e mulheres normais também 
obtiveram bons resultados, observando uma temperatura corporal elevada e perda de apetite. Na 
presente pesquisa não houve um resultado positivo sobre o peso, assim como em pesquisa de 
Ahuja; Ball (2006) em humanos, pois os dados demonstraram que não houve diferença 
significativa de peso e IMC. Houve um aumento do comprimento dos animais, podendo justificar o 
ganho de peso dos mesmos. O capsiate influenciou a termogênese acelerando o metabolismo e a 
oxidação de gordura, porém deve ser aliado à alimentação saudável e exercícios físicos para 
melhores resultados. 
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CONTAMINAÇÃO DE NITRATO OU NITRITO EM ALFACES HIDROPÔNICAS COMERCIALIZADAS NA 
CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
FERNANDA HELENA MARQUES GOMES 

KÁTIA KAORI IENAGA 
 

A alface atualmente é a hortaliça mais consumida pela população brasileira, pelo seu baixo teor 
calórico, rico em vitaminas, minerais e, principalmente, fibras. Dessa forma tem se utilizado 
métodos de aumentar a produção através do sistema hidropônico. "A hidroponia é uma técnica de 
cultivo vegetal que despensa a utilização de solo ou outro substrato, na qual os elementos 
minerais essenciais para o crescimento e desenvolvimento da planta são fornecidos através de 
solução nutritiva" (Luz, 2008). E tem como vantagens proteção contra os fatores externos como 
variação do clima, o que gera ganho na produção e na qualidade do produto (Fernandes et al., 
2002). É comum em cultivo hidropônico a utilização de nitrato para fornecer nitrogênio, que 
exerce função estrutural na planta. Por essa razão tem se utilizado doses maiores de fertilizantes 
nitrogenados com o intuito de aumentar a produção. Porém, o seu uso excessivo leva ao acúmulo 
de nitrato nas partes comestíveis (Beninni et al., 2002; Santos et al., 2010; Luz et al., 2008). A 
quantidade recomendada de nitrato diariamente não está totalmente definida, variando entre 
autores e países. Portanto, para conseguir uma solução nutritiva balanceada que forneça nutrição 
adequada às plantas é necessário que se tenha um acompanhamento técnico especializado para 
evitar o acúmulo excessivo de nitratos e outros problemas (Fernandes et al., 2002). É possível 
ainda reduzir o acúmulo de nitrato em hortaliças através de estratégias de manejo como horário 
de colheita, intensidade de luz, época da colheita, além de reduzir as doses de nitrato utilizado 
(Takahashi et al., 2007).  Verificar se há alterações no teor de nitrato em alfaces cultivadas em 
sistema hidropônico da cidade de Presidente Prudente Verificar a quantidade de nitrato nas 
alfaces hidropônicas Analisar se o teor encontrado de nitrato está dentro do limite recomendado 
 Serão utilizadas 30 amostras de alfaces hidropônicas coletadas de 15 pontos de vendas, inclusive 
feiras livres da cidade de Presidente Prudente. No laboratório as amostras serão preparadas e 
executadas segundo Cataldo (1975). Para o cálculo do resultado será preparada e analisada a 
curva de calibração, após a realização da curva as análises serão calculadas as concentrações de 
nitrito de cada amostra. Os dados obtidos serão submetidos à análise de variância (ANOVA) 
seguida de teste de TUKEY (P = 0,05).  
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PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
 

SANDRA GENARO 
GRACE FACHOLLI GARCIA 

TAMARA VENTURINI TURIBIO 
 

A atual situação epidemiológica brasileira vem sendo determinada pela dupla carga de doenças, a 
dos agravos que acompanham as doenças crônicas não transmissíveis e das deficiências 
nutricionais, ambos os grupos associados a uma alimentação e modos de vidas não saudáveis. 
Estas questões nutricionais são a razão que justificam a incorporação das ações de alimentação e 
nutrição no contexto da Atenção Primária em Saúde que contribuirão para a qualificação e a 
garantia da integralidade da atenção à saúde prestada à população brasileira. Nesta perspectiva, 
ao pensarmos a nutrição no âmbito da saúde pública, a Unidade Básica de Saúde se constitui em 
um local privilegiado para se avançar na promoção da alimentação saudável e na conquista da SAN 
(Segurança Alimentar e Nutricional), configurando as ações de educação alimentar e nutricional 
uma questão estratégica na relação homem-alimento-saúde. No que se refere à atuação do 
nutricionista, nesse âmbito da atenção à saúde, suas responsabilidades têm por objetivo 
contribuir com o planejamento e a organização das ações de cuidado nutricional local, visando 
melhorar ou adequar o padrão alimentar de forma efetiva para o controle dos determinantes dos 
agravos e problemas alimentares e nutricionais que acometem a população daquela comunidade. 
 Realizar Educação Nutricional com grupos de pacientes da UBS formados por obesos, hipertensos, 
diabéticos e gestantes, organizados pelo próprio serviço de saúde do local. Este trabalho tem 
enfoque educativo (ações de educação nutricional para grupo de Hipertensos, Diabéticos, 
Gestantes, Obesos) na UBS do Bairro Brasil Novo. Os acadêmicos de nutrição apresentam 
palestras educativas com enfoque na orientação nutricional da população que frequenta a UBS do 
Bairro Brasil Novo para melhora da qualidade de vida por meio de uma alimentação saudável com 
temas pré estabeleciddos em reunião da equipe multiprofissional que realiza os trabalhos na 
unidade. Nas palestras são utilizados recursos visuais como banners e entregues folders 
elaborados pelos próprios alunos. Os banners e folders são corrigidos pela supervisora do estágio. 
Os folders contém orientações e informações explicativas sobre os temas abordados, incluindo 
receitas culinárias práticas e saudáveis de acordo com o tema em questão. As receitas são 
elaboradas pelos próprios acadêmicos e servem para degustação dos participantes dos grupos. A 
obtenção de todos os recursos são dos próprios acadêmicos. - Degustação de receitas pelos 
usuários apresentadas em folder e elaboradas por acadêmicas. 

 


