V ENCONTRO DE NUTRIÇÃO –

Valorização do profissional nutricionista

 Normas para Resumo:


Serão aceitos no máximo 06 (seis) autores, sendo que quem submeter o trabalho
deve estar inscrito no V ENCONTRO DE NUTRIÇÃO no ato da submissão;
 Serão escolhidos no máximo 20 resumos, todos na modalidade de apresentação
oral com duração máxima de 10 minutos. Os três melhores serão premiados ao
final da avaliação da banca julgadora com certificado de reconhecimento.
 Os autores receberão carga horária complementar de 4 horas para cada trabalho.
 Cada autor principal poderá submeter até 3 trabalhos distintos.
 Os trabalhos poderão ser inscrito até a data de 30/08/2017, encaminhando por email com assunto SUBMISSÃO DE TRABALHO para:
o trabalhosnutricaofebac@bol.com.br
 Os resumos deverão ser enviados de acordo com os eixos:
o Revisão bibliográfica;
o Pesquisa científica;
o Estudo/Relato de caso.
 Somente serão avaliados os trabalhos enviados na seguinte formatação:
o Título: Todo o texto em caixa alta e em negrito;
o Autores: Relacionar nome e sobrenome dos autores, sendo o do autor
principal colocado em primeiro lugar, sem abreviaturas. Todos os autores
devem seguir o mesmo padrão. Ex: Marcelo Silva Sousa. Deverá ser
apontado o apresentador com um asterisco (*).
o E-mail: deve ser inserido o e-mail do autor apresentador;
o Instituição: nome da instituição de todos os autores, por extenso com a
sigla entre parêntesis. Faculdade de Educação de Bacabal (FEBAC).
 Corpo do trabalho:
o Todo o trabalho deverá ser digitado em letra tamanho 12 em fonte Times
New Roman, com espaçamento simples entre linhas.
o Máximo de 2500 caracteres (com espaço) divididos entre os itens abaixo:
 Introdução;
 Objetivo;
 Metodologia (Material e Métodos)
 Resultados e Discussão e;
 Conclusões.
 O apresentador do trabalho deverá ser um dos autores;
 A aprovação dos resumos, assim como o dia, hora e local de apresentação serão
divulgados oportunamente;
 Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado, com o nome
de todos os autores, nominando o apresentador.
 Normas para Apresentação:

Os trabalhos aprovados na V Encontro de Nutrição poderão ser apresentados em
forma de BANNER ELETRÔNICO.
o Banner Eletrônico:
O painel eletrônico destina-se à apresentação por meio de exposição em slides
no formato PowerPoint que ficará disponível para consulta durante o evento nas
salas destinadas para esta finalidade. Todos os resumos devem conter:
introdução, objetivos, método, resultados, discussão e conclusão.
o Normas de apresentação do painel eletrônico:
 A confecção do painel eletrônico deverá ser feita somente após o aceite do
trabalho;
 O título deverá ser o mesmo do resumo do trabalho aceito para
apresentação;
 Título;
 Nome do(s) autor(es) e e-mail do apresentador;
 Nome da instituição do(s) autor(es);
 Conteúdo:
o Introdução;
o Objetivos;
o Metodologia;
o Resultados e discussão e;
o Conclusões.
O painel eletrônico deverá ser feito em formato PowerPoint com fundo branco
de no máximo 04 slides, contendo, caracterização da pesquisa, descrição de método,
procedimentos, resultados e conclusões. O tamanho da fonte deve variar de acordo com
o número de palavras e o espaço disponível, assim, podem variar de acordo com o
conteúdo a ser disposto. O tamanho da fonte deverá permitir a leitura do trabalho de um
a dois metros de distância. Pode conter figuras, não havendo limite para seu uso.

MODELO DE RESUMO (V ENCONTRO DE NUTRIÇÃO)
CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS
ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LUZIA DO TIDE – MARANHÃO
Bruna Cruz Magalhães 1 (*) ;
Wyllyane Rayana Chaves Carvalho² ;
Taylanna Muniz Martins³ ;
Luana Lopes Padilha4;
Celenia Raquel Monteiro de Aguiar5

INTRODUÇÃO: O consumo alimentar infantil adequado compreende a prática do
aleitamento materno e a introdução, em tempo oportuno, de alimentos apropriados que
complementam o leite materno. OBJETIVO: este estudo objetivou analisar o padrão
alimentar de crianças menores de dois anos atendidas em unidade básica de saúde no
município de Santa Luzia do Tide – MA. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um
estudo descritivo, exploratório de abordagem quantitativa, realizado no período de
setembro de 2011. A amostra do estudo foi representada por criança na faixa etária de
zero a 24 meses, totalizando 50 crianças. Os dados subjetivos foram coletados em
entrevistas individuais com as mães utilizando-se dois questionários, o primeiro foi
composto pelas seguintes variáveis: idade, sexo e tempo de aleitamento materno
exclusivo e o segundo para coleta de informações sobre a prática alimentar das crianças
pesquisadas utilizando-se formulário estruturado baseado no Modelo Campo de Saúde.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: observou-se que 96% das mães amamentaram seus
filhos em alguma época da fase de lactação; as crianças com até seis meses de vida e as
com 7 a 12 meses, 14% e 18% respectivamente, estavam sendo amamentadas,
entretanto consumido outros alimentos diferentes do leite materno. Verificou-se
também que a introdução de alimentos complementares ocorreu precocemente, sendo
que a água e o chá (32%) foram os alimentos com maior percentual. CONCLUSÃO:
Conclui-se que o aleitamento materno exclusivo é interrompido muito cedo, para a
introdução da alimentação complementar, podendo então, repercutir negativamente
sobre a saúde das crianças. Portanto, tais resultados podem orientar ações de
monitoramento e reorientação às ações de suporte à alimentação infantil.
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