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alimentos não fornecidos pelo hospital foi maior naqueles pacientes que estavam com dieta normal em relação aos que 
estavam em dietoterapia, sendo esta diferença estatisticamente significativa (p = 0,006). Dos pacientes que estavam com 
dieta para diabetes, 56,3% relataram consumir alimentos vindos e fora. Além disso, as visitas trazem mais alimentos para 
pacientes com dieta normal do que para pacientes em dietoterapia (p = 0,03)Conclusões:Com esse estudo foi percebida a 
necessidade de haver campanha educativa que vise orientar os pacientes e familiares a respeito da importância da dieta 
hospitalar e potenciais riscos que ele está sujeito quando consome alimentos preparados sem a devida supervisão. Essa 
campanha também deve atingir os profissionais de saúde, ressaltando a valorização da terapia nutricional no ambiente 
hospitalar.  
 
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS FILHOS DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 
QUE FREQUENTAM A CRECHE VERA FABRÍCIO DE CARVALHO. Zacher AB , Oliveira F , Cruz LB . Creche Vera Fabrício 
De Carvalho . HCPA. 
INTRODUÇÃO: A avaliação nutricional inclui a coleta de dados antropométricos que permite traçar um perfil nutricional das 
crianças. O acompanhamento periódico do estado nutricional auxilia no direcionamento das atividades educativas individuais 
ou coletivas realizadas na creche, evidenciando a condição nutricional a partir dos percentuais de crianças eutróficas, com 
sobrepeso, obesas, em risco nutricional ou desnutridas. É importante realizar a avaliação antropométrica pelo menos duas 
vezes ao ano, uma no início para conhecermos o perfil e uma no final para analisarmos de maneira comparativa. Este 
trabalho mostra as duas primeiras avaliações dos anos de 2003 e 2004. MÉTODOS: As medidas utilizadas foram peso e 
estatura / altura para idade. As crianças de até dois anos ou até 16kg foram pesadas sem roupas e sem fraldas em balança 
pediátrica da marca Filizola e a estatura aferida em antropômetro de madeira. Para as crianças acima de dois anos foi 
utilizada a balança da marca Filizola e o antropômetro da própria balança, sem sapatos e somente com a roupa íntima. Os 
resultados foram interpretados pelas curvas de crescimento do NCHS através das medidas dos desvios padrões do Z score, 
com os pontos de corte entre – 1,28 (P 10) e + 1,28 (P90).RESULTADOS: Em 2003 foram avaliadas 121 crianças de 164 
inscritas entre março e abril, representando 74% do total, onde 72% estavam eutróficas, 25% com sobrepeso, 2,5% em 
risco nutricional para baixo peso e 0,8% desnutridas. Em 2004 foram avaliadas no mesmo período 135 crianças de 172 
inscritas representando 78%, das quais 69% estavam eutróficas, 15% com sobrepeso, 11% obesas e 5% em risco 
nutricional para baixo peso. CONCLUSÃO: Nenhuma criança avaliada apresentou algum grau de desnutrição em 2004. O 
percentual de crianças com sobrepeso diminuiu de 25% em 2003 para 15% em 2004. Porém, em 2004, obtivemos um 
percentual de 11% de obesidade, representando possíveis erros alimentares os quais serão alvo de atividades educativas 
envolvendo família, professores e crianças durante o ano de 2004.  
 
PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE SUPORTE NUTRICIONAL PEDIÁTRICO. Guzatto F , 
ED Mello , FC Casali . Departamento de Pediatria do HCPA . HCPA. 
Fundamentação:A avaliação nutricional deve ser parte integrante da atenção à saúde. O estado nutricional interfere 
diretamente no desenvolvimento normal da criança e na recuperação de doenças agudas e crônicas.Objetivos:Comparar a 
prevalência das principais patologias vistas no ambulatório de Suporte Nutricional Pediátrico (SNP)no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA) no primeiro semestre dos anos de 2001, 2002 e 2003.Causistica:Foi realizado um estudo transversal, 
onde foi revisado o motivo de consulta dos pacientes atendidos no ambulatório de SNP do HCPA no primeiro semestre dos 
anos de 2001, 2002 e 2003. Os pacientes atendidos estavam compreendidos na faixa etária de zero a dezoito anos de 
idade.Resultados:Observou-se um número crescente de consultas ambulatoriais: 244 em 2001, 479 em 2002 e 514 em 
2003. A maior freqüência de atendimentos ocorreu nos pacientes com déficit pôndero-estatural, obesidade, refluxo gastro-
esofágico e constipação. Conclusões:O aumento considerável do número de atendimentos ambulatoriais representa uma 
necessidade crescente de tratamento para os distúrbios nutricionais. Em nosso Estado, o ambulatório de SNP do HCPA é o 
único que propicia atendimento nutricional contínuo e multiprofissional aos pacientes pediátricos, com acompanhamento e 
rastreamento de possíveis complicações.  
 
PERFIL NUTRICIONAL DOS PACIENTES COM INDICAÇÃO AO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA AUTÓLOGO. . 
Vieira A , Jochims AMK . Serviço de Nutrição e Dietética . HCPA. 
Fundamentação:O transplante de medula óssea (TMO) é um tratamento agressivo, que submete o paciente a diversas 
situações clínicas que interferem de maneira variável na nutrição do mesmo. Segundo DeWys et. al., (Am J Med 1980; 
60:491) até pequenas quantidades de perdas de peso antes da terapia foram associadas a um mau prognóstico, reforçando 
a importância da avaliação nutricional precoce e da intervenção como medida preventiva. Objetivos:Traçar o perfil 
nutricional dos pacientes que internam no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para realizar transplante de medula 
óssea autólogo.Causistica:Realizou-se um estudo piloto, observacional transversal retrospectivo, através de dados 
secundários disponíveis em prontuários. Foram incluídos todos os pacientes com neoplasias onco-hematológicas, 
encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao HCPA, e submetidos ao transplante de medula óssea autólogo no 
período entre 16 de dezembro de 2002 a 04 de abril de 2004, totalizando 38 pacientes. As variáveis analisadas foram: peso 
e altura, circunferência do braço, circunferência do músculo do braço, prega cutânea triciptal e percentual de perda de peso 
nos últimos seis meses. Os dados foram inseridos em um banco de dados no software Excel. A análise destes dados foi 
realizada através do SPSS11, por tabelas de freqüência e sumarizado através de média e desvio padrão. Os autores deste 
estudo, mediante assinatura do termo de compromisso para utilização de dados, comprometeram-se com a garantia da 
privacidade e a confidencialidade das informações coletadas, preservando o anonimato dos pacientes.Resultados:Entre a 
população estudada, 60% eram do sexo masculino. A idade média ± desvio padrão foi de 39,53 ± 13,79, sendo a menor 17 
anos e a maior 61 anos. A avaliação do estado nutricional segundo o Índice de Massa Corporal evidenciou sobrepeso em 
50% da população estudada, seguido de eutrofia (24%), obesidade grau I (13%), magreza grau I (10%), magreza grau II 
(3%). Em relação ao percentual de adequação da circunferência do braço observou-se que 58% eram eutróficos, 16% 
apresentaram desnutrição leve, 13% sobrepeso, 10% desnutrição moderada e 3% eram obesos. Os resultados obtidos pelo 


