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SUPLEMENTAÇÃO DE CURCUMINA E FARELO DE AVEIA: alterações nos 

marcadores bioquímicos e composição corporal em idosas praticantes de 

atividade física 

 

RESUMO 

 

O processo de envelhecimento submete ao organismo modificações, 

fisiológicas e anatômicas que influenciam na saúde do idoso, reduzindo a 

capacidade funcional, o paladar e a função mastigatória, os processos metabólicos 

do organismo e a composição corporal. O estudo experimental, do tipo ensaio 

clínico randomizado (ECR), objetivou analisar o efeito da suplementação de 

curcumina e farelo de aveia em marcadores bioquímicos e composição corporal em 

60 idosas na cidade de Mossoró-RN, submetidas a um programa de exercício, 

durante 6 meses. Foram utilizados como instrumentos, exames bioquímicos 

(glicose, CT, LDL, HDL e triglicerídeos), dados antropométricos, peso, altura e IMC; 

e o Recordatório 24h (consumo alimentar). As idosas apresentaram idade média de 

69,73 anos (± 5,86). Em relação ao consumo mediano de macronutrientes e 

micronutrientes, foi observado diferença significativa entre grupos experimentais e 

controle. No que se refere a antropometria, não foram observadas diferenças 

significativas. Foi observado uma diferença significativa no indicador glicemia no 

grupo suplementado com curcumina (p-valor = 0,005) quando comparado valores 

de pré e pós intervenção. Já na análise intergrupos, foram observadas diferenças 

significativa em LDL (p-valor= 0,005) e CT (p-valor = 0,026), onde a suplementação 

de farelo de aveia apresentou melhores resultados quando comparado com a 

suplementação de curcumina pós intervenção. O TG também demostrou diferença 

significativa (p-valor= 0,003), para o grupo suplementado com farelo de aveia 

quando comparado com a suplementação de curcumina pré- intervenção. Portanto, 

observou-se que as suplementações estudadas, mostram ser bem toleradas, além 

de contribuir para o controle da glicemia e perfil lipídico em idosas submetidas a um 

programa de exercício físico. 

 

Palavras-chave: idoso. Nutrição. Atividade física. Curcumina. Farelo de aveia. 
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 PHYSICAL EXERCISE AND SUPERMENTATION OF CURCUMIN AND OAT 

BRAN: changes in biochemical markers and body composition in the elderly 

 

ABSTRACT 

 

The aging process subjects the body to physiological and anatomical modifications 

that influence the health of the elderly, reducing the functional capacity, taste and 

chewing function, the metabolic processes of the body, and body composition. The 

randomized clinical trial (RCT) study aimed to analyze the effect of curcumin and oat 

bran supplementation on biochemical markers and body composition with 60 elderly 

women in the city of Mossoró-RN, who underwent an exercise program during 6 

months. months. Biological tests (glucose, TC, LDL, HDL and triglycerides), 

anthropometric data, weight, height and BMI were used as instruments; and the 24h 

Recall (food consumption). The elderly women had a mean age of 69.73 years (± 

5.86). Regarding the median consumption of macronutrients and micronutrients, a 

significant difference was observed between experimental and control groups. 

Regarding anthropometry, no significant differences were observed. A significant 

difference in glycemic indicator was observed in the curcumin-supplemented group 

(p-value = 0.005) when comparing pre- and post-intervention values. In the 

intergroup analysis, significant differences were observed in LDL (p-value = 0.005) 

and TC (p-value = 0.026), where oat bran supplementation presented better results 

when compared to post intervention curcumin supplementation. TG also showed a 

significant difference (p-value = 0.003) for the group supplemented with oat bran 

when compared to pre-intervention curcumin supplementation. Therefore, it was 

observed that the studied supplements are well tolerated, besides contributing to the 

control of blood glucose and lipid profile in elderly women submitted to a physical 

exercise program. 

 

Keywords: Elderly. Nutrition. Functional foods. Curcumin. Oat Bran. 

 

 

 

 



10 
  

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. Estrutura química da curcumina……………………………. 24 

FIGURA 2. Propriedades biológicas da curcumina……………………. 25 

FIGURA 3. Delineamento do Estudo……………………………………. 32 

FIGURA 4. Avaliação de peso e estatura……………………………… 35 

FIGURA 5. Recipientes com cápsulas individuais……………………… 38 

FIGURA 6. 

 

Porcionamento do farelo de aveia………………………… 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
  

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1. Distribuição dos grupos para randomização do estudo .......  31 

QUADRO 2. 

 

Valores de referências do perfil lipídico para adultos > 20 

anos de idade........................................................................ 

 

34 

QUADRO 3. Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) ................ 35 

QUADRO 4. 

 

 

Cálculo da necessidade energética estimada (EER) e 

parâmetros de referência para nível de atividade 

física....................................................................................... 

 

 

36 

QUADRO 5. 

 

Intervalos de distribuição aceitável de macronutrientes 

(AMDR).................................................................................. 

 

37 

QUADRO 6. Recomendação dietética de micronutrientes........................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
  

LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS 

 

TABELA 1. 

 

Características sociodemográficas, estado nutricional e patologias 

das participantes.............................................................................. 

 

43 

TABELA 2. 

 

 

 

Recomendações nutricionais e mediana, mínimo e máximo dos 

macronutrientes, colesterol e fibra total das idosas com 

suplementação a base de curcumina, farelo de aveia e 

controle............................................................................................. 

 

 

 

45 

TABELA 3.  

 

 

Recomendações nutricionais e mediana, mínimo e máximo dos 

micronutrientes das idosas com suplementação a base de 

curcumina, farelo de aveia e controle. ............................................ 

 

 

46 

TABELA 4. 

 

 

Média, erro padrão e diferenças em relação ao efeito das 

suplementações do grupo curcumina e do farelo de aveia e grupo 

controle (intra-grupo)....................................................................... 

 

 

48 

TABELA 5.  

 

Média, erro padrão e diferenças em relação ao efeito das 

suplementações do grupo curcumina e do farelo de aveia e grupo 

controle (inter-grupo)....................................................................... 

 

 

49 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

 

 

 

 

 



13 
  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMDR: Acceptable Macronutrient Distribution Ranges 

AGE: Advanced glycation end products 

AI: Adequate Intakes 

DCV: Doenças Cardiovasculares  

DCNT: Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

DRI: Dietary Reference Intakes 

EAR: Estimated Average Requirements 

EER: Estimated Energy Requirement 

FDA: Food and Drug Administration 

IOM: Institute of Medicine 

IL: Interleucina  

POF: Pesquisa de Orçamentos Familiares 

QMs: Quilomícrons 

SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

TNF – α: Factor de necrose tumoral Alfa  

UL: Tolerable Upper Intake Levels 

 

 



14 
  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................ 15 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO.............................................................. 18 

1.1.1 O processo de envelhecimento e doenças crônicas.................. 18 

1.1.2 Exercício físico na terceira idade ................................................ 21 

1.1.3 Alimentação funcional na terceira idade..................................... 22 

1.1.3.1 Curcumina ....................................................................................... 24 

1.1.3.2 Farelo de aveia ............................................................................... 26 

1.2 OBJETIVOS..................................................................................... 29 

1.2.1 Objetivo Geral................................................................................. 29 

1.2.2 Objetivos específicos.................................................................... 29 

2 METODOLOGIA.............................................................................. 30 

2.1 CARACTERÍSTICA DO ESTUDO................................................... 30 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA............................................................. 30 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA................... 32 

2.3.1 Mini Exame de Estado Mental....................................................... 32 

2.3.2 Formulário de identificação .......................................................... 32 

2.3.3 Avaliação Laboratorial................................................................... 33 

2.3.4 Parâmetros Antropométricos....................................................... 34 

2.3.5 Avaliação da ingestão alimentar ................................................. 35 

2.4 PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO ................................................ 37 

2.4.1 Suplementação Curcumina e Farelo de aveia ............................ 37 

2.4.2 Programa de Exercícios Resistidos ............................................ 39 

2.5 ANALISE ESTATÍSTICA.................................................................. 40 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS....................................................................... 40 

3 RESULTADOS................................................................................ 42 

4 DISCUSSÕES.................................................................................. 51 

5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES........................................................ 58 

 REFERENCIAS................................................................................ 59 

 APÊNDICES..................................................................................... 70 

 ANEXOS........................................................................................... 72 



15 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a expectativa de vida tem aumentado no mundo inteiro, 

associada à queda nas taxas de fecundidade e de mortalidade que tem conduzido 

ao envelhecimento populacional (Bassler e Lei, 2008). 

 Estima-se que em até 2050 o número de idosos será de 2,1 bilhões e em 

2100 o número de pessoas idosas pode alcançar 3,1 bilhões, a população com 60 

anos ou mais está crescendo mais rápido que todos os grupos etários mais jovens 

(WHO, 2015). 

No Brasil o envelhecimento populacional ocorre de forma bastante acelerada. 

Até 2020, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos e isso exige 

preparação para as consequências sociais e econômicas resultante do processo de 

envelhecimento. Países em desenvolvimento não se mostram preparados para o 

crescimento dessa população, onde o idoso é tratado com indiferença sem levar em 

consideração sua faixa etária diferenciada (Veras, 2009). 

O processo de envelhecimento submete ao organismo modificações, 

fisiológicas e anatômicas que influenciam na saúde do idoso, essas mudanças 

incluem redução da capacidade funcional, alteração no paladar e na função 

mastigatórias, alterações nos processos metabólicos do organismo e modificações 

na composição corporal (Vitolo, 2014). 

Dentre os fatores de risco para incapacidade, doenças crônicas e morte, 

algumas relaciona-se com a nutrição, podendo ocasionar a diabetes melito tipo 2, 

câncer e doenças cardiovasculares (DCV) que configura entre uma das principais 

causas de morte (WHO, 2002). O avanço da idade é o principal fator de risco para 

DCV, com uma prevalência de 70% de DCV em homens e mulheres com mais de 60 

anos de idade (Santos-Parker et al., 2017). 

No âmbito de transição nutricional, a alimentação exerce uma forte influência 

na população idosa e  a decorrente mudança no padrão alimentar e o sedentarismo, 

geram grandes impactos para a saúde e o perfil nutricional dos idosos (Nunes, 

2015). 

Devido a maior necessidade de tratar ou reduzir os efeitos das morbidades, a 

população idosa apresenta um elevado consumo de medicamentos, dessa forma 

alterações fisiológicas, farmacocinética e nutricionais associados a polifarmácia e a 

falta de conhecimento são fatores de risco para o surgimento de problemas 
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relacionados a utilização de múltiplos medicamentos, contribuindo para alterações 

no consumo de alimentos e absorção dos nutrientes (Stumer, 2007). Sabe-se que o 

declínio da função da eficiência digestiva e absortiva é atribuído mais aos efeitos do 

uso dos fármacos e doenças do que ao envelhecimento (Mahan e Scott-Stump, 

2018). 

 Nesse âmbito, há forte preocupação na área da saúde para a manutenção e 

prevenção da saúde de idosos, no que diz respeito à alimentação adequada para 

uma melhor qualidade de vida, e dessa forma, as pesquisas científicas têm buscado 

cada vez mais informações a respeito de substâncias, alimentos e suplementos que 

podem melhorar a saúde do idoso (Castro e Silva, 2012). 

 Em virtude dos problemas de saúde pública na população idosa, os 

tratamentos não farmacológicos, em especificamente os alimentos com 

propriedades funcionais têm ganhado destaque, por apresentar um resultado 

eficiente e custo baixo (Hasler, 2002). 

A mudanças de hábitos alimentares, tem demonstrado grande importância 

nos tratamentos de Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como obesidade e 

dislipidemias por meio do consumo de alimentos funcionais, em quantidade 

adequada e com regularidade de consumo, sendo assim uma estratégia segura e 

eficaz, caracterizado por oferecer vários benefícios a saúde, além do valor nutritivo 

(Barroso et al., 2015)  

Estudos têm mostrado a importância de fatores dietéticos no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, evidenciando relação direta entre 

o nível de lipídios no sangue, principalmente o colesterol, e o grau de 

aterogênese, que podem ser aumentados pela ingestão excessiva de calorias, 

alimentos ricos em gorduras saturadas. Entretanto, podem ser reduzidos por 

diminuição do peso corporal, substituição dietética dos ácidos graxos saturados 

por ácidos graxos polinsaturados, fibra solúvel e pelo consumo de alguns 

alimentos com componentes ativos hipocolesterolemiantes (Santos et al., 2013). 

Assim, as fibras alimentares e os polifenóis têm sido fortemente ligadas a 

benefícios à saúde. Vários estudos já demonstraram que o consumo de alimentos 

ricos em fibras e polifenóis, atuam sobre a obesidade, DCV, diabetes tipo 2, 

Colesterol total, reduzindo a lipoproteína de baixa densidade (LDL), e contribuindo 

positivamente no controle de peso (Nörnberg, 2014). 
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Entre as fibras alimentares, a aveia vem sendo utilizada por seus efeitos 

benéficos à saúde. A Food and Drug Administration (FDA), agência que controla os 

medicamentos e produtos alimentícios nos Estados Unidos, reconhece a aveia como 

um agente redutor do colesterol. Essa afirmação se baseia em diversos estudos que 

mostraram o consumo de aveia levando à diminuição do colesterol sérico devido ao 

seu conteúdo de fibras solúveis, em especial a β-glucana devido as suas 

propriedades funcionais e bioativas, esses componentes apresentam a importante 

propriedade de resistir à digestão, formando soluções viscosas que diminuem a 

absorção de colesterol (Barroso et al., 2015). 

Também o corante extraído do rizoma seco de Cúrcuma longa L., cujo 

principal princípio ativo é a curcumina, tem sido bastante utilizado, por apresentar 

uma diversidade de propriedades, como antioxidante, anti-inflamatória, 

antibacteriana e antifúngica, além de ação hipoglicemiante e na redução dos níveis 

séricos de colesterol total, LDL- c, triglicerídeos, entre outros (Akram et al., 2010). 

A alimentação adequada é fundamental na promoção, manutenção e 

recuperação da saúde, visto que, fatores econômicos, psicossociais, restrição da 

mobilidade, transição nutricional decorrente de mudança no padrão alimentar e o 

sedentarismo, geram grandes impactos para a saúde e o perfil nutricional dos idosos 

(Previato et al., 2015; Nunes, 2015). 

A manutenção de um estado nutricional adequado do idoso é uma tarefa 

bastante complicada, devido às doenças crônicas e a utilização de 

medicamentos, além das modificações fisiológicas decorrente da idade, dentre 

outros fatores que muito prejudicam alcançar uma alimentação adequada (Bassler 

e Lei, 2008). 

O envelhecimento ocasiona importantes mudanças na composição corporal 

do indivíduo, com alterações na massa muscular e padrão de distribuição de 

gordura corporal, o índice de massa corporal (IMC) tem se mostrado útil para o 

diagnóstico da obesidade. Nesse contexto, o consumo de alimentos funcionais 

destaca-se como uma estratégia segura e eficaz para a redução do risco de DCN 

na população idosa (Barroso et al., 2015) 

Diante disso, a busca por uma maior compreensão das propriedades 

funcionais dos alimentos é fundamental para a ciência da nutrição, dessa forma, é 

importante indentificar a relação e os beneficios da suplementação de polifenois e 
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fibras dietéticas sobre os marcadores bioquímicos e composição corporal em idosas. 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1.1 O processo de envelhecimento e doenças crônicas  

 

O processo de envelhecimento populacional, é uma realidade mundial, 

decorrente da diminuição nas taxas de fecundidade, mortalidade e aumento da 

expectativa de vida. Definir uma idade que marque o início da selenidade é relativa, 

pois envolvem diversos fatores, mais para fins práticos, a política Nacional do Idoso 

define o limite etário de 60 anos (Brasil, 1994).  

A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, a 

maior parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. Estima-se 

que o número de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil é de 20,5 milhões, já no 

Rio Grande do Norte estima – se que há 343.442 pessoas com 60 anos ou mais 

(IBGE, 2010). 

O envelhecimento não é apenas uma passagem do tempo, mais uma 

manifestação de eventos biológicos, sendo um processo natural que faz com que o 

corpo apresente diversas mudanças anatômicas e funcionais. Á medida que essas 

mudanças vão progredindo, com o passar do tempo ocorre redução na capacidade 

funcional do corpo que variam, dependendo de fatores genéticos e estilo de vida 

(Stumer, 2007). 

O envelhecer é influenciado pelo  modo de vida de um indivíduo, aspectos 

históricos e culturais, também tendem a refletir diretamente no estilo de vida, onde 

fatores como os hábitos alimentares e a prática de atividade física  merece destaque 

(Scarton, 2007).  

Para a OMS (1998), a qualidade de vida é “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, perspectivas, padrões e preocupações” 

O envelhecimento populacional proporcionou uma maior longevidade, mais 

por outro aumentou a incidência da morbi-mortalidade, caracterizado por um 

aumento significativo de doenças crônica não transmissíveis (DCNT) (WHO, 2011). 
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Estudos têm evidenciado que os índices de mortalidade por DCNT são mais 

elevados em países em desenvolvimento do que em países desenvolvidos. Quase 

dois terços das mortes prematuras em pessoas entre 15 e 69 anos são atribuídas as 

doenças crônicas, essa situação potencialmente maior quando se considera de 

maneira isolada a população idosa (Duncan et al., 2014). 

Dentre as DCNT mais comuns no envelhecimento, destacam-se a 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes mellitus (DM), juntos, são 

consideradas como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

outras complicações como, doenças cardíacas, renal, cerebral e vasculares o que 

gera custos médicos e socioeconômicos elevados, oriundos das complicações que a 

acompanham (Duncan et al., 2014; Faludi et al., 2017).  

Outras doenças crônicas acometem a população idosa, com menor 

incidência, como o câncer, doenças respiratórias, doenças inflamatórias que quando 

somados à DM e/ou HAS, aumentam significativamente os danos relacionados no 

processo saúde-doença dessa população (van den Bussche et al., 2011). 

As doenças cardiovasculares está entre as patologias mais relacionadas 

com a dieta e responsáveis pela elevada morbidade e mortalidade  nos  países 

industrializados. Os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares incluem, 

além do tabagismo, a pressão sanguínea elevada, dislipidemias,  obesidade e o 

diabetes mellitus, na sua maioria associados, de alguma maneira, ao estilo de vida e 

aos hábitos alimentares. Dessa forma os alimentos surgem como uma ferramenta 

capaz de promover uma boa saúde e bem-estar. Nessa linha, uma dieta equlibrada 

é reconhecida como uma das principais frentes de defesa na redução do risco de 

DCNT relacionada ao envelhecimento (Mancini-Filho, 2006; Rosa e Oliveira, 2009). 

A maioria das doenças cardiovasculares é resultante  de complicações da 

aterosclerose, que é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que se 

desenvolve lentamente podendo evoluir em graves complicações clínicas, como 

ulcerações e rupturas, podendo ainda evoluir para oclusões agudas trombóticas, 

contribuindo com a alta mortalidade e morbidade. A doença cardiovascular 

aterosclerótica figura entre as  principais causas de morte e de incapacidade no 

mundo, determinando um impacto social e econômico de grande magnitude 

(Rosa e Oliveira, 2009). 

O papel da dislipidemia na deflagração da aterosclerose coronariana está 

bem estabelecido, em especial, pelos níveis elevados do colesterol total e das 
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lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c), acompanhada da redução da 

concentração da lipoproteína de alta densidade (HDL-c), embora esteja bem 

definido o caráter mutifatorial na etiologia da referida doença (KAJABA et al., 

2008). 

Estudos mostram que o colesterol também pode se encontrar elevado no 

diabetes, esse aumento pode ser compreendido por mecanismos como a 

hiperprodução do VLDL- c, o qual gera subsequentemente muitas unidades de LDL- 

c; diminuição da atividades dos receptores de LDL- c em decorrência da queda de 

insulina, além de dietas com elevado teor de ácidos graxos e colesterol que também 

diminui a atividade dos receptores de LDL- c (Rifai e Warnick, 2006). 

Em pessoas com diabetes, o metabolismo das lipoproteínas está prejudicado, 

pois a insulina exerce um efeito importante sobre as lipases, como a ativação da 

lipase lipoprotéica do endotélio vascular e a inibição da lipase hormônio sensível, 

presente no tecido adiposo. Na deficiência de insulina, a lipase hormônio sensível 

estará ativada, ocasionando a hidrólise dos triacilgliceróis armazenados nos 

adipócitos, contribuindo para a diminuição de peso corporal, e, além disso, com 

elevação do substrato acetil-CoA, que é um precursor do colesterol (Arun e Nalini, 

2002; Zhang et al., 2013).  

 A ausência de insulina também inibirá a lipase lipoprotéica, não sendo 

observada a captação pelos tecidos periféricos dos triacilgliceróis transportados 

pelas lipoproteínas quilomicrons (QMs) e VLDL, permanecendo, portanto na 

circulação, a deficiência de insulina também promove a queda dos níveis séricos de 

HDL- C, pois  a redução da atividade da lipase lipoprotéica acarreta a diminuição do 

catabolismo das quilomicrons e VLDL- c, já a resistência tecidual a insulina aumenta 

a atividade da lípase hepática e com isso há uma depuração aumentada de HDL- c 

(Ludke e Lopez, 1999; Rifai e Warnick, 2006).  

Além disso, são observadas anormalidades estruturais e funcionais que têm 

correlação com prejuízos na capacidade antioxidante endógena, dificultando a 

ação contra os radicais livres e/ou espécies reativas, em especial de oxigênio 

(ERO) e nitrogênio (ERN). Resultando em níveis elevados de radicais livres em 

pacientes diabéticos (SANTINI et al., 1997). 

 A oxidação de compostos orgânicos leva à formação de radicais livres, 

constituindo um processo fisiológico uma vez que, existem mecanismos que 

controlam a concentração desses radicais. Entretanto, condições que favorecem 



21 
  

um desequilíbrio entre os agentes pró-oxidantes  e os antioxidantes, em 

detrimento dos últimos, definem um quadro de estresse oxidativo, levando a 

danos celulares e teciduais (Barbosa et al., 2010). 

 Têm sido atribuídas aos exercicios e em alguns alimentos, propriedades 

antioxidantes e, portanto, tem –se grande expectativas sobre os potenciais 

efeitos  benéficos na modulação do estresse oxidativo (Esteves e Monteiro, 

2001; Prior, 2003). Nesse contexto, diversos estudos apontam grandes 

potenciais sobre os benéficios dos exercicios fisicos e alimentos com propriedades 

funcionais na terceira idade.  

 

1.1.2 Exercício físico na terceira idade 

 

O exercício físico com regularidade é fundamental no processo para a 

promoção da saúde e prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento 

(Civinski et al., 2011). A inserção de uma rotina de exercícios físicos no estilo de 

vida de pessoas idosas traz resultados visíveis em curto prazo. Dentre os benefícios, 

pode-se destacar a diminuição de riscos de quedas e fraturas, além das doenças e 

problemas de saúde como hipertensão arterial, osteoporose, artrite e depressão, os 

exercícios físicos também podem diminuir a taxa de gordura corporal e aumentar a 

força muscular (Matsudo et al., 2001).  

Idosos que praticam exercício físico desempenham atividades básicas diária 

com mais facilidade e com maior autonomia. Deferentemente idosos não adeptos 

estão mais vulneráveis aos acidentes do dia a dia. Pelo fato de não ter mais o 

equilíbrio necessário, a força não corresponder às necessidades, a resistência não 

permite que se execute qualquer movimento acima da sua condição. Sendo assim, 

eleva o risco de uma queda ao tomar banho ou ao caminhar em algum piso irregular 

(Pollock; Wilmore, 1993).  

É recomendável que idosos realizem atividades destinadas a aumentar o 

tamanho e a força dos músculos dos membros, a fim de combater os efeitos da 

sarcopenia, a perda de massa muscular com o envelhecimento. O treinamento de 

força moderado e de alta, aumenta o tamanho, a força e a força muscular, mesmo 

em pessoas muito idosas e frágeis. Sendo de grande importante, pois baixa massa 

muscular e potência estão associadas a prejuízos na mobilidade em idosos (McPhee 

et al., 2016). 
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As evidências mostram que a atividade física regular é segura para idosos 

saudáveis e frágeis e os riscos de desenvolver doenças cardiovasculares e 

metabólicas importantes, obesidade, quedas, comprometimentos cognitivos, 

osteoporose e fraqueza muscular são reduzidos ao concluir regularmente atividades 

que variam de caminhada de baixa intensidade para esportes mais vigorosos e 

exercícios de resistência (Buchner et al., 1997; Chin et al., 2006; Bruce et al., 2008). 

No entanto, a participação em atividades físicas permanece baixa entre os idosos, 

principalmente os que vivem em áreas menos abastadas. As pessoas idosas podem 

ser incentivadas a aumentar suas atividades se influenciadas por médicos, familiares 

ou amigos, mantendo os custos baixos e os prazeres altos, facilitando as atividades 

em grupo e aumentando a auto eficácia para o exercício (Booth et al., 2000; Bijlsma 

et al., 2014; McPhee et al., 2016). 

Pratica de exercício físico está associada com uma melhor mobilidade, 

capacidade funcional e qualidade de vida durante o envelhecimento. É importante 

enfatizar, que tão importante quanto estimular a prática regular da atividade física, 

mudanças para a adoção de um estilo de vida ativo no dia-a-dia do indivíduo são 

parte fundamental de um envelhecer com saúde e qualidade (Andrade et al., 2000). 

 

1.1.3 Alimentação funcional na terceira idade 

 

 Nas últimas décadas têm despertado interesse da utilização de alimentos 

para o tratamento de doenças relacionadas ao processo do envelhecimento.  Esta 

crescente demanda tem incentivado, as pesquisas acadêmicas, a buscar novas 

alternativas de alimentos funcionais (Day e Bailey, 1988). 

O documento Brasil Food Trends 2020, em que apresenta as tendências do 

ramo da alimentação para o período entre 2010 e 2020, aponta o crescente 

interesse por essa modalidade de alimentos e segmentos chamado “ saudabilidade 

e bem- estar” e destaque como causas o envelhecimento da população, o acesso às 

descobertas cientificas sobre a relação entre alimentação e saúde, a busca por um 

estilo de vida mais saudável (Philippi e Colucci, 2018).   

A população idosa é um grupo bastante diversificado com capacidades e 

níveis de funcionamento bastante variado, devido ao processo de envelhecimento, e 

ao declínio na funcionalidade dos órgãos, dessa maneira há uma busca para avaliar 

os efeitos dos alimentos a fim de garantir uma melhor nutrição, prevenindo  doenças 
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ou até mesmo proporcionar uma melhor condição de vida ao idoso (Veras, 2009; 

Ferreira et al., 2012).  

Vários estudos relatam a correlação direta entre a inadequação nutricional e 

distúrbios orgânicos crônicos decorrentes do envelhecimento, ocasionado pela 

inadequação da ingestão de nutrientes, o que confirma a importância da inserção 

dos alimentos funcionais na prevenção e tratamentos das doenças crônicas  

(Campos et al., 2000; Felipe e Tomelin, 2004; Matos et al., 2006; Bezerra et al., 

2012; Ferreira et al., 2012). 

  A visão de que o alimento poderia ter alguma propriedade capaz de prevenir 

ou tratar alguma doença, surgiu há uns 2.500 anos. No entanto, o termo alimento 

funcional é bastante recente, o que caracteriza a sua funcionalidade é a propriedade 

dos ingredientes que constituem aquele alimento e a possibilidade de apresentar 

efeitos benéficos à saúde (Philippi e Colucci, 2018). 

 Dessa forma, a Portaria nº 398 de 30/04/1999 da secretaria de vigilância 

sanitária do ministério da saúde define que alimento funcional é todo aquele 

alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando 

consumido na dieta usual, produz metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos 

benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo (Brasil, 1999). 

 No Brasil, o Ministério da Saúde por meio da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) regulamentou os alimentos funcionais e novas alimentos por 

meio das seguintes resoluções: ANVISA/MS 16/99; ANVISA/MS 17/99; ANVISA/MS 

18/99 e ANVISA/MS 19/99. Essas resoluções trazem as diferenças entre alegação 

de propriedade funcional e propriedade de saúde (Brasil, 1999). 

 Os alimentos funcionais estão estreitamente relacionados com efeito 

benéficos no organismo e entre eles a prevenção dos surgimentos de doenças 

crônicas, típicas do envelhecimento. Desse modo, a terapia nutricional com 

alimentos funcionais deve ser inserida diariamente na pratica clínica, tendo como 

objetivo recuperação do estado nutricional, adequadas às patologias existentes e 

hábitos alimentares (Busnello, 2007). 

São caracterizados ainda, como os que produzem efeitos fisiológicos e 

metabólicos desejáveis na manutenção da saúde, além de suas funções nutricionais 

básicas, estes efeitos ocorrem quando estes alimentos são consumidos 

concomitante a dieta usual e com regularidade (Barleta e Noronha, 2017). 
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1.1.3.1 Curcumina  

 

Visto que os alimentos funcionais têm ganhado uma maior visibilidade, em 

especial aqueles alimentos que propiciam melhores condições de vida e saúde ao 

ser humano, têm-se despertado maior interesse das indústrias em substituir os 

corantes sintéticos para os naturais. Nesse contexto a curcumina aparece como uma 

importante alternativa para o corante amarelo. A baixa toxidade associado a outras 

propriedades, potencializa a utilização de corantes naturais como aditivos em 

alimentos (Rosa e Oliveira, 2009; DiSilvestro et al., 2012). 

A curcumina, principal curcuminoide da cúrcuma longa, é considerado um 

Polifenol, quase insolúvel em água, mas bastante estável no pH ácido do estômago, 

além de ser responsável pela coloração amarela da cúrcuma, uma planta nativa do 

sudeste da Ásia, cuja disseminação para outras regiões do planeta se deu a partir 

do sul da Índia (Akram et al., 2010; Kocaadam e Şanlier, 2017). 

No Brasil o cultivo está centralizado principalmente nos Estados de Goiás, 

Mato Grosso e São Paulo, representando 1% da produção mundial, é conhecida 

popularmente como cúrcuma, açafrão-da-terra, batatinha-amarela, gengibre-

dourado, mangarataia, açafrão-da-índia (Gomes, 2018). 

Quimicamente, a curcumina é um diferuloilmetano [1,7-bis(4-hidroxi- 3- 

metoxifenil)-1,6- heptadieno-3,5-diona] (figura 1), sendo um composto pouco 

absorvido no trato gastrointestinal, devido à sua baixa solubilidade em água 

(Akram et al., 2010; Schmitz, 2013). 

 

Figura 1. Estrutura química da curcumina 

    Fonte: adaptado Naksuriya et al., 2014.  

 

Nos últimos anos, a curcumina vem sendo bastante estudada e atribuídos 

numerosos benefícios devido à suas atividades farmacológicas, incluindo 

antioxidante, antifúngica, anti-inflamatória, antimalárica, antitumoral, antiviral, 

cicatrizante, esquistossomicida, hipoglicemiante, leishmanicida, nematocida, 
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neuroprotetora, anti-aimiloidogênica e imunomoduladora (figura 2) (Panahi et al., 

2016a; Panahi et al., 2016b). 

 

Figura 2. Propriedades biológicas da curcumina 

Fonte: adaptado Strimpakos e Sharma, 2008. 

 

Há uma certa dificuldade de explorar as propriedades funcionais da 

curcumina devido a sua baixa biodisponibilidade (absorção, transporte e 

metabolização)(Sueth-Santiago et al., 2015).  

A curcumina é absorvida pelo trato gastrointestinal e possui uma alta 

afinidade por lipídios por ser lipossolúvel, sofre metabolização nos hepatócitos à 

curcumina-glicuronídeo, sulfato de curcumina, tetrahidrocurcumina. Uma vez 

metabolizada, seus metabólitos são excretados através da bile e urina. Assim várias 

estratégias têm sido avaliadas para aumentar a atividade biológica da curcumina. 

Essas abordagens incluem: adjuvantes, nanopartículas, lipossomas, micelas e 

complexos de fosfolipídios, estas são formulações promissoras, pois parecem 

aumentar a biodisponibilidade da curcumina (Balaji e Chempakam, 2010; Chen et 

al., 2011; Nada et al., 2012). 

A utilização da curcumina tem sido associado a reduções significativas nos 

níveis de colesterol total, LDL-C, VLDL-c e triacilglicerol, não apresentando reduções 

nos níveis de HDL-c em animais e humanos, também tem sido demonstrado que a 

curcumina é responsável pela eliminação de radicais de âníon superóxido e de 

radicais hidroxil. Alguns trabalhos têm mostrado que a cúrcuma e curcumina inibem 
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a peroxidação lipídica, além disso, a curcumina mostrou ter ação antioxidante, 

atuando, provavelmente, pelo sequestro de ERO, sequestrando os radicais O2- e 

OH (Santos-Parker et al., 2017). 

Os principais efeitos protetores da curcumina em desordens 

cardiovasculares são proteger das complicações cardiovasculares em 

diabéticos, pois o aumento do estresse oxidativo tem sido associado com as 

complicações crônicas na diabetes, incluindo cardiomiopatia (Rosa e Oliveira, 

2009). 

A curcumina também tem sido associado como uma estratégia para a 

melhoria da aptidão física e o rendimento em praticantes de exercício, devido ao 

seu potencial antioxidante, sendo indicada para melhora do desempenho e 

aumento do rendimento durante o exercício, bem como para a diminuição da dor 

tardia e do tempo de recuperação muscular (Sethi et al., 2015). 

 

1.1.3.2 Farelo de aveia  

 

As fibras alimentares têm sido fortemente ligadas a benefícios à saúde. 

Alguns estudos randomizados demonstraram que o consumo de alimentos ricos em 

fibras, tanto insolúveis e solúveis, atuam sobre a obesidade, DCV e diabetes tipo 2 

uma vez que atuam melhorando o controle glicêmico, reduzindo a lipoproteína de 

baixa densidade (LDL) e contribuindo positivamente no controle de peso  (Fujita e 

Figueroa, 2003; Nörnberg, 2014).  

A ampla utilização de fontes de fibras na alimentação, se justifica pelos 

benefícios associados ao seu consumo (Philippi e Colucci, 2018). Tem sido 

relacionado o consumo adequado de fibras na dieta habitual à redução do risco de 

desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como doença arterial coronariana 

(DAC), Acidente vascular cerebral (AVC), Hipertensão e diabetes, além de algumas 

desordens gastrointestinais. Além de melhorar os níveis de lipídeos, auxilia na 

promoção de saciedade, contribuindo para a redução de peso corporal (Bernaud e 

Rodrigues, 2013).  

As fibras solúveis mostram que são mais potentes que as fibras insolúveis na 

diminuição da presença de fatores de risco para as DCV em animais e seres 

humanos. Nas duas últimas décadas surge um maior interesse na β-glucana devido 

as suas propriedades funcionais e bioativas (Nörnberg, 2014).  
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A aveia como uma ótima opção de fibra alimentar, vem sendo utilizada por 

seus efeitos benéficos à saúde. A Food and Drug Administration (FDA), agência que 

controla os medicamentos e produtos alimentícios nos Estados Unidos, reconhece a 

aveia como um agente redutor do colesterol. Essa afirmação se baseia em diversos 

estudos que mostraram o consumo de aveia levando à diminuição do colesterol 

sérico devido ao seu conteúdo de fibras solúveis, em especial a β-glucana. Esses 

componentes apresentam a importante propriedade de resistir à digestão, formando 

soluções viscosas que diminuem a absorção de colesterol (Barroso et al., 2015). 

O teor de β-glucana nos cereais varia muito entre as espécies, dentro da 

mesma espécie e entre os anos da safra. Em um estudo cujo objetivo foi avaliar a 

composição centesimal e o teor de β-glucana em cereais e derivados, mostraram 

que os grãos de aveia e cevada são os que apresentam teor mais elevado. Em 

produtos comerciais o maior teor dessa fibra se encontra no farelo de aveia que 

contém cerca de 9,68% de β-glucana, seguido dos flocos de aveia com 7,03%.  

menor valor é encontrado na farinha de aveia, com 3,74% de β-glucana (Fujita e 

Figueroa, 2003). 

Os benefícios do farelo de aveia à saúde são bem estabelecidos, quando 

incluso na dieta, essa fibra diminui os riscos de desenvolver doenças crônicas como 

diabetes e doenças cardiovasculares (Costa e Rosa, 2016). 

A β-glucana possui efeito protetor contra as DCV pela redução dos níveis de 

colesterol sanguíneo. Em 1963 foi observado que a aveia reduziu as concentrações 

de colesterol total sérico em seres humanos. Desde então, muitos estudos 

realizados em humanos e animais confirmaram este efeito, e sugeriu-se então que 

esse efeito está relacionado à fibra solúvel da aveia, β-glucana (Biörklund et al., 

2005). 

Essa regulação representa um importante papel na manutenção da 

homeostase do colesterol sérico. Para a conversão do colesterol em ácidos biliares, 

a principal via é através da enzima colesterol 7 α-hidroxilase hepática (Regina, 2001; 

Botham e Mayes, 2016). 

A β-glucana também promove inibição da digestão e absorção de gordura da 

dieta pelo aumento da viscosidade do conteúdo intestinal, influenciando na 

emulsificação das gorduras através do aumento do tamanho das gotículas o que 

diminui a superfície de contato entre os lipídios e a fase aquosa, promovendo 
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diminuição da absorção e aumento da excreção de gordura nas fezes (Silveira, 

2012; Nörnberg, 2014). 

O efeito da β-glucana para reduzir a glicemia foi relacionado com o retardo do 

esvaziamento gástrico, de modo que glicose na dieta é absorvida mais lentamente e 

assim, o nível de pico da glicose é mais suavizado e a curva de resposta é muito 

menor beneficiando diretamente a glicemia pós-prandial de portadores de diabetes. 

Essas alterações reduzem a sensação de fome causada pela rápida diminuição da 

glicemia. Assim, a β-glucana pode diminuir o apetite e reduzir a ingestão de 

alimentos (Mira et al., 2009; da Silva et al., 2018). 

Portanto, para adequar e prevenir inadequações dietéticas, com o uso de 

alimentos com propriedades funcionais, faz necessário a inclusão nos serviços de 

nutrição, estimulando o consumo regular com finalidade de oferecer ao idoso, 

proteção no combate das patologias, com orientações e práticas eficientes capazes 

de auxiliar na manutenção da saúde durante o processo de envelhecimento.  

Mediante o exposto, qual a relação da suplementação a base de curcumina e 

farelo de aveia, sobre marcadores bioquímicos e composição corporal em idosas 

submetidas a um programa de exercício físico? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral: 

 

 

Analisar o efeito da suplementação de curcumina e farelo de aveia em 

marcadores bioquímicos e composição corporal em idosas submetidas a um 

programa de exercício.  

 

 1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Avaliar o consumo alimentar de idosas submetidas a suplementação de 

curcumina e do farelo de aveia e exercício físico; 

- Identificar os indicadores antropométricos em idosas submetidos a 

suplementação de curcumina e do farelo de aveia e exercício físico; 

- Avaliar os marcadores bioquímicos em idosas submetidas a suplementação 

de curcumina e do farelo de aveia e exercício físico; 

- Comparar os marcadores antropométrico das idosas submetidas a 

suplementação de curcumina, do farelo de aveia e exercício físico;  

- Associar os marcadores bioquímicos das idosas submetidas a suplementação 

de curcumina, do farelo de aveia e exercício físico. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 CARACTERÍSTICA DO ESTUDO  

 

O estudo caracterizou-se como sendo experimental do tipo ensaio clínico 

randomizado - ECR, realizada em um período de 6 meses, com idosas na cidade de 

Mossoró-RN. 

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA    

 

O recrutamento dos participantes por conveniência buscou locais que 

ficassem nas proximidades do Campus Central da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), que ocorreu através de anúncios impressos e visitas em 

reuniões dos equipamentos sociais que trabalham com a população estudada. Com 

isso foi inserido equipamentos sociais, como o Centro de Convivência do Idoso 

(CCI) do bairro Alto de São Manoel e Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) do bairro Alto de São Manoel, ambos próximos à UERN. 

A pesquisa foi desenvolvida na UERN no programa de extensão “Pró-vida: 

atividade física e qualidade de vida”, promovido pelo Núcleo de Atividade Física e 

Esporte – NAFEL da Faculdade de Educação Física – FAEF, na cidade de 

Mossoró/RN que atende a 70 idosos. 

Portanto para determinar o tamanho necessário de idosos, foi calculado o 

tamanho da amostra da população atendida no programa “Pró-vida: atividade física 

e qualidade de vida”, a partir da seguinte fórmula: 

 n = 60 idosos 
Onde: 

n = O tamanho da amostra que queremos calcular 

N = Tamanho do universo (p.e. 136 milhões de brasileiros entre 15 e 65 anos) 

Z = É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança 

desejado (Nível de confiança 95% -> Z=1,96). 

e = É a margem de erro máximo que eu quero admitir (p.e. 5%) 

p = É a proporção que esperamos encontrar. 
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Foram incluídos na amostra 60 idosas, com idade entre 60 a 86 anos, 

participantes do programa de extensão “Pró- vida: atividade física e qualidade de 

vida", da Faculdade de Educação Física, com a média de 17 pontos no Mini exame 

de estado mental.  

Foram excluídas as idosas que não apresentaram condições de responder às 

perguntas devido a problemas auditivos ou dificuldade na compreensão das 

perguntas, que faziam uso de medicações que podem alterar suas características de 

coagulação, aumentando o risco de casos de sangramento, idosas com histórico de 

alergia à curcumina ou a outros componentes da fórmula, riscos de obstrução de 

vias biliares, úlceras estomacais e hiperacidez do estômago. 

As idosas foram randomicamente, através do software Research Randomizer 

(versão 4.0), distribuídas em dois grupos: 

 

Quadro 1. Distribuição dos grupos para randomização do estudo   

Grupo Experimental (GE) Grupo Controle (GC) 

GE1 GE2 GC 

Ingestão de curcumina 

+ Exercício físico 

Ingestão de farelo de 

aveia + Exercício físico 

Sem intervenção 

Fonte: A autora (2019). 
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Figura 3. Delineamento do Estudo 

Fonte: A autora (2019). 

  

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

2.3.1 O Mini Exame do Estado Mental (MEEM)  

 

Para inclusão do grupo amostral no estudo, primeiramente foi aplicado o MINI 

EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) (Anexo 2), teste utilizado para avaliar a 

função cognitiva, avalia vários domínios (orientação espacial, temporal, memória 

imediata e de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, repetição, compreensão, 

escrita e cópia de desenho), totalizando 30 pontos, tendo o ponto de corte ≥ 18 

pontos (Lourenço; Veras, 2006).  

 

2.3.2 Formulário de Identificação  

 

Foi elaborado pela autora um questionário que contemplam informações 

referentes a idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, doenças preexistentes 

e histórico familiar (Apêndice 1). 
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2.3.3 Avaliações laboratoriais 

 

As amostras de sangue foram coletadas após jejum noturno, de 12 horas, por 

enfermeiro ou técnico de enfermagem e supervisionado pelo farmacêutico 

responsável. Todos os profissionais envolvidos na coleta são habilitados para 

realizar o procedimento cumprindo todos os requisitos de segurança das idosas 

participantes.  

A coleta de sangue aconteceu no laboratório de análises clínicas, localizado 

no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, da Prefeitura Municipal de Mossoró. 

Os dias de coletas das amostras de sangue foram determinados em comum acordo 

entre pesquisador, participantes e laboratório, sendo realizados duas coletas pré e 

pós intervenção. 

As idosas foram chamadas para coleta em grupos onde ficaram separadas 

em salas individuais e confortáveis para manter a preservação dos dados e a 

integridade dos participantes.  Após a coleta, foi ofertado um lanche às idosas. 

Foram avaliados pré e pós tratamento, glicemia em jejum, colesterol total 

(CT), lipoproteínas de baixa densidade (LDL-C), lipoproteínas de alta densidade 

(HDL-C) e triglicerídeos (TG), determinados pelo método enzimático colorimétrico.  

Para classificação do perfil lipídico foi seguido os valores de referência da 

Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade 

Brasileira de cardiologia (quadro 2) (Faludi et al., 2017).  

A classificação de glicemia, foi feita segundo o valor de glicemia de jejum. 

Foram utilizados os valores e referência propostos pelas Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Diabetes, que sugere valores plasmáticos de referência ≥100 mg/dL. 

(SBD, 2015).  
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Quadro 2. Valores de referências do perfil lipídico para adultos > 20 anos de 
idade. 

Lipídeos Com jejum Sem jejum Classificação 

Colesterol total <190 <190 Desejável 

HDL – c > 40 > 40 Desejável 

Triglicerídeos < 150 < 175 Desejável 

 

LDL – c 

< 130 < 130 Baixo 

< 100 < 100 Intermediário 

< 70 < 70 Alto 

< 50 < 50 Muito Alto 

Fonte: Faludi et al., 2017. 
 

2.3.4 Parâmetros Antropométricos  

  

A avaliação antropométrica foi realizada em dois momentos pré e pós-

tratamento sendo aferidas as medidas de peso e altura e calculado o índice de 

massa corpórea (IMC). Todas as medidas foram realizadas em duplicata (Figura 4) 

Para mensuração do peso foi utilizado uma balança digital portátil 

Omron® modelo HBF-514C com capacidade de 150kg, com a participante 

descalço e com roupas leves posicionado bem ao centro da balança, postura 

ereta e sem movimentos. Para mensuração da estatura (m) foi utilizado um 

Estadiômetro Portátil Sanny® ES-2060 com capacidade de Medição de 115 cm 

a 210 cm.  

Dessa forma a idosa foi posicionada de forma a ficar de costas para o 

estadiômetro, com face posterior encostada na parede, descalço, com os pés 

juntos, em posição ereta, o máximo que conseguir e com cabeça ereta olhando 

para o horizonte. Ambas as medidas foram realizadas seguindo as Normas 

Técnicas do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN (Brasil, 2011), 

por avaliadores devidamente treinados. 
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Figura 4. Avaliação de peso e altura 

Fonte: A autora (2019). 

 

Após obtenção dos dados de peso estatura, foi determinado o Índice de 

Massa Corporal (IMC), através da seguinte fórmula:  

 

Índice de Massa Corporal (IMC) = Peso (kg) /Altura² (m) 

Fonte: Brasil (2004). 

 

Para a classificação do índice de massa corporal (IMC), foi utilizado os 

parâmetros recomendados por Lipschitz (1994), que considera pontos de corte 

diferentes dos utilizados para adultos (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Classificação do índice de massa corporal (IMC) 

 Valor do  IMC (kg/m²) Classificação 

      <22kg/m² 

    22 a 27kg/m² 

    >27kg/m² 

    Baixo peso 

Eutrofia 

Sobrepeso 

Fonte: Lipschitz (1994). 

 

2.3.5 Avaliação da ingestão alimentar 

 

Em entrevista, as participantes foram submetidas à anamnese nutricional por 

meio de recordatório de 24 horas pré e pós intervenção, com a finalidade de calcular 

a ingestão energética de macro e micronutrientes (Apêndice 2).  Mediante a coleta 

foram registrados os alimentos, as quantidades, em medidas caseiras, e a forma de 
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preparação de cada alimento consumido no dia anterior, buscou não realizar 

entrevista em segundas feiras, para não coletar dados de fins de semana. Também 

foi utilizado um manual fotográfico de quantificação alimentar (CRISPIM et al., 2017). 

Os dados dietéticos obtidos em medidas caseiras foram convertidos para 

grama e mililitro a fim de possibilitar a análise química do consumo alimentar. 

Posteriormente, as informações foram processadas por meio do programa de 

análise nutricional software Virtual Nutri Plus ®. 

Assim, foi adicionado em uma planilha contendo a quantidade de nutriente 

para análise do consumo de cada participante no Excel® (Microsoft, Pacote Office, 

versão 2016). Em seguida foi realizado o consumo médio dos participantes 

permitindo mostrar a adequação da recomendação do consumo de nutrientes.  

Para a estimativa do gasto energético total dos idosos, foi utilizada a 

determinação da Estimativa de Exigência de Energia (EER) conforme as 

recomendações de ingestão Dietéticas de Referências (DRI’s), considerando a faixa 

etária, idade, peso, Estatura e Coeficiente de Atividade Física (Quadro 4). 

Foi realizado o cálculo da EER para analisar o consumo de energia de acordo 

com a fórmula proposta pelo Institute of Medicine para mulheres com idade superior 

a 19 anos. Foi considerado os intervalos de 97% a 103% de adequação em relação 

à EER (IOM, 2002). 

 

Quadro 4. Cálculo da necessidade energética estimada (EER) e parâmetros de 

referência para nível de atividade física 

EER= 354-(6,91 x I )+ PA x (9,36 x P +726 x E) 

PA= 1,0 (sedentária)                             PA=1,12 (pouco ativo) 

PA=1,27 (ativo)                                     PA=1,45 (muito ativo) 

   I= idade em anos, P= peso em Kg, PA= coeficiente de atividade física e E= estatura em metros. 

Fonte: IOM (2002). 

 

Para macronutrientes, foram calculadas as recomendações da DRI (2005), 

que permite estabelecer médias comparativas de recomendação de energia e a 

distribuição confiável para macronutrientes (Quadro 5). 
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Quadro 5. Intervalos de distribuição aceitável de macronutrientes (AMDR)  

Nutrientes Recomendações diárias 

Proteínas 

Carboidratos 

Lipídeos 

Fibras totais 

10 – 30% do VET 

45 – 65 % do VET 

25 – 35% do VET 

25g 

VET = valor energético total 

Fonte: DRI (2011). 

 

Para análise de micronutrientes, seguiu-se a recomendação da Estimated 

Average Requeriment (EAR), Adequate intakes (AI) para quando não há de EAR e 

Tolerable Upper intakes Levels (UL) (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Recomendação dietética de micronutrientes 

Nutriente EAR UL 

Vitamina A 500 µg/dia 3000 µg/dia 

Vitamina C 60 mg/dia  2000 mg/dia 

Vitamina b12 2,0 µg/dia  ND 

Vitamina D 10 µg/dia 100 µg/dia 

Vitamina E 12 mg/dia 1000 mg/dia 

Cálcio 1000 mg/dia 2000 mg/dia 

Zinco 6,8 mg/dia 40 mg/dia 

Selênio 45 µg/dia 400 µg/dia 

Fonte: DRI (2011). 

 

2.4 PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO  

 

2.4.1 Suplementação Curcumina e Farelo de aveia 

 

Após preenchimento do protocolo de caracterização da população, avaliação 

inicial dos indicadores antropométricos e bioquímicos, todas as idosas foram 

submetidas a protocolo de intervenção. As mesmas foram orientadas a manterem a 

sua dieta habitual, não sendo objeto de estudo interferir no consumo alimentar das 
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participantes. Foi criado para cada participante um código numérico determinado por 

um pesquisador auxiliar, o qual foi revelado durante a fase de análise estatística. 

Assim, ao GE1 foi ofertado como suplemento um total de 1.000mg de 

curcumina por dia. A suplementação com curcumina composta por extrato 95% 

padronizado da raiz da Cúrcuma longa L.  foi realizada por meio da administração de 

2 cápsulas de 500 mg de curcumina.  

O revestimento das cápsulas era de coloração escura e de clorofila para que 

não ocorressem oxidação do suplemento e que não viessem a desenvolver algum 

tipo de intolerância. A formulação das capsulas de curcumina foram manipuladas por 

farmacêutico de um Laboratório local, credenciado.  

Os potes com as cápsulas foram separados em códigos no próprio laboratório 

que procedeu a manipulação em potes plásticos individuais, identificado com o 

nome e código da participante. Para melhor rendimento, organização e controle da 

ingestão das cápsulas, as participantes recebiam as capsulas semanalmente uma 

quantidade suficiente para 7 dias. A própria pesquisadora, de formação Nutricionista, 

CRN6 no 13481, realizou um controle via aplicativo de mensagens, enviando um 

lembrete diário sobre a ingestão das cápsulas. 

 

 

Figura 5. Recipientes com capsulas individuais 

Fonte: A autora (2019). 

 

As idosas foram orientadas a ingerir as cápsulas de uma a duas horas após o 

almoço a fim de prevenir algum tipo de interação no processo de metabolização da 

suplementação, sem alteração da sua rotina de hábitos alimentares.  
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Para o GE2 foi ofertado como suplementação 30g de farelo de aveia por dia, 

obtidas no comercio local. O farelo de aveia foi porcionado em sacos plásticos 

medindo 6x23 cm.  

O conteúdo foi pesado no laboratório de técnica e dietética da Universidade 

Potiguar-UnP, as participantes foram orientadas a ingerir o produto ao longo do dia 

juntamente com os alimentos de acordo com sua preferência. Para melhor controle 

da ingestão do farelo de aveia, as participantes recebiam semanalmente uma 

quantidade suficiente para 7 dias de suplementação. 

 

 

Figura 6. Porcionamento do farelo de aveia 

Fonte: A autora (2019). 

 

2.4.2 Programa de Exercícios Resistidos 

 

As participantes dos grupos experimentais, além da suplementação foram 

submetidas a um programa de treinamento de exercícios resistidos com duração de 

12 semanas, duas vezes por semana. Inicialmente, as participantes foram levadas à 

Academia Escola da Faculdade de Educação Física da UERN, onde foi realizado a 

intervenção, todas executaram duas sessões de familiarização com os exercícios 

propostos para o treinamento, com intervalos de 48 horas entre sessões. 

Para estimar valores de 1RM com o intuito de mensurar a carga inicial 

definida a 55% de 1RM, as participantes executaram o teste de força submáxima de 

10RM, onde os resultados foram utilizados na equação de Brzycki (1993).  

Portanto, os grupos experimentais iniciaram o treinamento de resistência, 

duas vezes por semana (intervalado de 72 hrs entre as sessões), consistiu em um 

programa de oito exercícios sempre na ordem alternada por segmento: Leg Press 
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180º, Puxada Alta, Agachamento Livre, Tríceps Polia, Cadeira Flexora, Supino Reto, 

Abdução de pernas e voador. Cada sessão consistiu em duas séries de 12 a 15 

repetições, com o intervalado de 1 minuto entre repetições e séries. 

O GC, não realizou nenhuma intervenção, no entanto foram realizadas todas 

as avaliações no início e final do estudo. 

 

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

A análise dos dados foi realizada no programa IBM SPSS® versão 25.0 para 

Microsoft Windows®, adotando um nível de significância de p < 0,05 para todos os 

testes estatísticos. 

A análise descritiva foi feita utilizando-se tabelas de frequência; Para as 

variáveis quantitativas de distribuição normal, apresentadas em média, erro padrão e 

intervalo de confiança (IC 95%). 

No intuito de garantir a confiabilidade dos procedimentos estatísticos, foram 

realizadas análises da normalidade (Kolmogorov - Smirnov) dos dados, de acordo 

com os grupos avaliados, em que foi verificado assimetria. 

Foi utilizada o teste Kruskal-Wallis para amostras independentes de analisar o 

as diferenças relacionadas ao fator grupo no intuito de analisar as diferenças 

relacionadas aos grupos (Experimental 1= curcumina, Experimental 2= Farelo e 

Controle= sem suplementação).  

Foi realizado o teste T pareado para amostras emparelhadas no intuito de 

analisar as diferenças relacionadas ao fator tempo de avaliação (pré e pós 

suplementação); também foi utilizado ANOVA seguido pelo Teste Post-Hoc de 

Bonferroni para amostras pareadas no intuito de analisar as diferenças relacionadas 

ao fator tempo de avaliação (pré e pós suplementação); 

 

2.6 ASPECTOS ÉTICOS   

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, sob Parecer no 3.302.336, para a 

participação na pesquisa foi necessário que as idosas assinassem termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), conforme a Resolução 466/12 referente 
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as Pesquisas envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde (Resolução nº 466, 2012). 
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3 RESULTADOS 

 

Na tabela 1 é possível verificar as características gerais da população 

estudada. Dentre as idosas elegíveis para essa pesquisa (n=60), a idade média 

foi de 69,73 anos (± 5,86), a maioria das idosas consideram- se de etnia parda 

(41,7%) ou Branco (36,7%).  

Com relação ao estado civil, 46,7% eram viúvas com a maior frequência, 

seguido das casadas (38,3%). As demais se distribuíram em Solteira (8,3%) e 

divorciada (6,7%), já com relação a renda 65,0% (n= 39) tinham como renda 

mensal, até um salário mínimo, as demais com 28,3% (n=17) com renda entre 

dois a quatro salários e 6,7% (n=4) com renda maior que quatro salários.  

Observou uma maior frequência de idosas com baixo nível de escolaridade, 

onde 63,3% (n=38) possuíam ensino fundamental incompleto e 16,7% (n=10) 

eram analfabetas, apenas 3,3% (n=2) da amostra possuía ensino superior. 

  No que se refere ao estado nutricional das participantes do estudo, foi 

possível visualizar uma maior frequência de idosas com sobrepeso (50,0%), em 

seguida com 41,7% no estado de eutrofia e apenas 8,3% das idosas estão 

abaixo do peso.  

Foi observado que 40,0% das participantes não apresentaram nenhuma 

patologia. Dentre as patologias mais comuns em idosos, observou- se que a 

Hipertensão arterial aparece em uma maior frequência com 38,3% em seguida a 

diabetes Melito com 10,0% das participantes, sendo que 11,7% das idosas 

apresenta mais de uma patologia concomitante sendo a Hipertensão arterial e 

Diabetes Melito. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas, estado nutricional e patologias das 
participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Variáveis  n % 

 
Faixa Etária 

60 - 69 anos 
70 - 79 anos 
80 anos e mais 

 
Etnia 

Branco 
Negro 
Pardo 
 

Renda 
Até um Salário Mínimo  
2-4 Salário Mínimo 
>4  Salário Mínimo 
 

Estado Civil 
Solteira 
Casada 
Divorciada  
Viúva 
 

Escolaridade 
Analfabeto 
Ensino Fundamental Incompleto 
Ensino Fundamental Completo  
Ensino Médio Incompleto 
Ensino Médio Completo 
Ensino Superior 
 

Estado Nutricional 
Baixo peso 
Eutrofia 
Sobrepeso    
 

Patologia 
      HAS 
      DM 
      HAS/DM 
      SEM PATOLOGIA 

  
 
31 
25 
04 
 
 
22  
13  
25  
 
 
39  
17 
04  
 
 
05  
23 
04 
28 
 
 
10  
38  
02  
02  
06  
02 
 
 
5  
25 
30 
 
 
23  
06 
07  
24 

 
 
51,7 
41,7 
6,7 
 
 
36,7 
21,7 
41,7 
 
 
65,0 
28,3 
6,7 
 
 
8,3 
38,3 
6,7 
46,7 
 
 
16,7 
63,3 
3,3 
3,3 
10,0 
3,3 
 
 
8,3 
41,7 
50,0 
 
 
38,3 
10,0 
11,7 
40,0 
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              Em relação ao consumo alimentar das idosas entre os grupos avaliados, foi 

caracterizado pela possível inadequação, com consumo abaixo do recomendado de 

macronutrientes. Com exceção do grupo farelo de aveia, que mostram maioria com 

consumo de proteínas dentro do recomendado.  

        A Tabela 2, apresenta as recomendações em relação ao consumo mediano de 

energia e macronutrientes, no qual foi observado diferença significativa entre grupos 

experimentais e controle. 

           No tocante aos micronutrientes, também foi observado diferenças 

significativas entre as recomendações em relação ao consumo mediano de 

micronutriente das idosas entre grupos avaliados (Tabela 3). 

           Verificou - se elevadas prevalências de inadequação de vitaminas e minerais 

com consumo abaixo do recomendado os parâmetros de ingestão dietética de 

referência, com exceção da vitamina C do grupo controle que a maioria se 

encontrou com mediana dentro do possivelmente adequado. Entretanto destaca-se 

pela ingestão possivelmente inadequado para as vitaminas B12 e D de todos os 

grupos analisados. Também observou altos índices de inadequação de cálcio, 

selênio e zinco entre os grupos estudados. 
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Tabela 2. Recomendações nutricionais e mediana, mínimo e máximo dos macronutrientes, colesterol e fibra total das idosas com 
suplementação a base de curcumina, farelo de aveia e controle. 
 

* p - correspondente ao teste Kruskal-Wallis. 
** AI- ingestão adequada. 

 

 Recomendação  
nutricional 

Curcumina Farelo Controle P 
Valor* 

Macronutriente Mínimo-
Máximo 

Mediana(Intervalo 
interquartil) 

Mínimo-
Máximo 

Mediana(Intervalo 
interquartil) 

Mínimo-
Máximo 

Mediana(Intervalo 
interquartil) 

 
 

 
Energia  

 
 

 
1797 kcal 

 
525,05- 

3262,16 kcal 

 
1129,800(489,55) 

 
0,22 – 

1016,45 kcal 

 
2,480(2,81) 

 
782,01 – 

2766,40kcal 

 
1198,950(1029,5) 

 

0,000* 

Proteína  
 
 

  10-35% 12,15 – 
95,53 g 

48,740 (26,55) 0,89 – 
905,72 g  

224,295(455,20) 31,80 – 
176,21 g 

56,180(44,67) 0,000* 

Carboidrato  
 
 

45-65% 96,90 – 
240,53 g 

133,840(93,10) 0,00 – 
113,65 g 

0,900(1,22) 99,94 – 
392,91 g 

214,310(112,10) 0,000* 

Gordura total  
 
 

20-35% 9,00 – 
216,20 g 

36,900(20,95) 0,20 – 
36,75g 

5,545(5,42) 19,06 – 
72,65 g 

29,910(30,17) 0,000* 

AG saturados 
 
 

≤ 7%calorias totais 0,14 –  
84,90 g 

10,200(7,90) 0,99 –  
55,93 g 

16,4465(28,10) 4,36 – 
24,24 g 

9,840(10,07) 0,035* 

Colesterol 
 
 

<200 mg 0,00 –  
575,66  

92,130(158,97) 11,75-  
2445,88 

17772,09(420,72) 67,86 –  
503,63 

187,960(230,11) 0,000* 

Fibra Total 
 

21** 4,51 –  
35,38 g 

12,440(5,90) 2,26 - 
1958,33 g 

66,865(243,34) 8,39 – 
56,41 g 

20,510(17,50) 0,000* 
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Tabela 3. Recomendações nutricionais e mediana, mínimo e máximo dos micronutrientes das idosas com suplementação a base 
de curcumina, farelo de aveia e controle. 
 

* p - correspondente ao teste Kruskal-Wallis. 
** ND- ingestão adequada. 

 Recomendação  
nutricional 

Curcumina Farelo Controle P 
Valor* 

Micronutriente Mínimo-
Máximo 

Mediana(Intervalo 
interquartil) 

Mínimo-
Máximo 

Mediana(Intervalo 
interquartil) 

Mínimo-
Máximo 

Mediana(Intervalo 
interquartil) 

 
 EAR UL 

 
Vitamina A (μg) 

 
500 

 
3000 

 
101,87 – 
1834,97 

 
455,790(636,79) 

 
2,19 –  
106,12 

 
60,490(40,14) 

 
20,14 –  
2670,70 

 
331,200(568,72) 

 
0,000* 

 
Vitamina B12 (μg) 

 
2 

 
ND** 

 
0,00 – 
21,16 

 
1,240(1,09) 

 
0,00 – 
565,54 

 
172,650(72,26) 

  
 0,00 – 

12,98 

 
0,390(3,84) 

 

0,000* 

 
Vitamina C (mg) 

 
60 

 
2000 

 
5,90 – 
51,42 

 
50,4470(217,71) 

 
5,74- 
51,42 

 
 19,050(11,47) 

 
1,15 –  

3669,51 

 
68,440(149,85) 

 

0,001* 

 
Vitamina D (μg) 

 
10 

 
100 

 
0,00 –  
7,12 

 
1,420(3,85) 

 
0,00 –  
7,15 

 
1,480(2,48) 

 
0,00-  

1841,21 

 
0,120(0,66) 

 

0,015* 

 
Vitamina E (mg) 

 
12 

 
1000 

 
0,51 –  
11,51 

 
3,860(4,58) 

 
4,07 –  
81,30 

 
32,910(23,50) 

 
0,51 –  
16,49 

 
7,230(5,29) 

 

0,000* 

 
Cálcio (mg) 

 
1000 

 
2000 

 
96,14 –  
1306,00 

 
391,710(450,06) 

 
0,13 – 
325,20 

 
3,190(6,19) 

 
139,20 –  
730,32 

 
38,210(340,84) 

 

0,000* 

 

Selênio (μg) 

 
45 

 
400 

  
 0,00 -  

2068,22 

 
7,030(8,79) 

 
2,07 – 
33,12 

 
9,360(7,48) 

 
4,34 – 
66,91 

  
19,170(16,35) 

 

0,046* 

 
Zinco (mg) 

 
6,8 

 
40 

 
0,24 –  
14,00 

 
3,630( 5,09) 

 
0,09 – 
22,00 

 
5,725(4,27) 

 
2,81 – 
31,33 

 
6,700(7,41) 

 

0,023* 
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          No que se refere a antropometria, não foram observadas diferenças 

significativas, quando avaliados pré e pós intervenção e entre os grupos (p-valor = 

0,532). 

           Os resultados das variáveis bioquímicas avaliadas nos grupos experimentais 

e controle, pré e pós suplementação de curcumina e farelo de aveia intra-grupos e 

intergrupos estão expressos nas tabelas 4 e 5.  

          Na análise intra-grupos, quando comparado valores de pré e pós 

suplementação, foi observado uma diferença significativa no indicador glicemia no 

grupo suplementado com curcumina (p-valor = 0,005). O grupo farelo de aveia, 

também apresentou diferença significativa (p-valor = 0,008), no entanto, essa 

diferença ocorreu por meio do aumento da glicemia.  

           Já na análise inter – grupos, foram observadas diferenças significativa em 

LDL (p-valor= 0,005) e CT (p-valor = 0,026), onde a suplementação de farelo de 

aveia apresentou melhores resultados quando comparado com a suplementação de 

curcumina no pós intervenção. O TG também demostrou diferença significativa       

(p-valor= 0,003), para o grupo suplementado com farelo de aveia quando 

comparado com a suplementação de curcumina pré- intervenção.  Para o indicador 

glicemia foi observado diferença significativa para o grupo suplementado com 

curcumina (p-valor = 0,025) quando comparado com o grupo controle pós- 

intervenção.  
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Tabela 4. Média, erro padrão e diferenças em relação ao efeito das suplementações do grupo curcumina e do farelo de aveia e 
grupo controle (intra-grupo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

* Diferença significativa em relação ao efeito dos suplementos intra-grupo. 

Indicadores Grupo n Pré Pós P Valor* 
   Média (erro padrão) Média (erro padrão)  

 
LDL 

Curcumina 21 153,25 (8,08) 162,73 (10,27) 0,385 
Farelo 26 135,45 (8,23) 120,95 (8,75) 0,113 

Controle 13 142,85 (8,02) 140,18 (8,31) 0,653 
 

 
HDL 

Curcumina 21  46,89 (1,71) 47,13 (1,79) 0,814 
Farelo 26 49,15 (1,81) 48,92 (2,05) 0,841 

Controle 13 49,62 (2,90) 48,62 (3,28) 0,672 
 

 
CT 

Curcumina 21 227,14 (8,48) 233,14 (11,10) 0,627 
Farelo 26 203,04 (9,52)  197,08 (8,87) 0,412 

Controle 13 218,38 (9,37) 223,08 (9,15) 0,421 
 

 
TG 

Curcumina 21 145,04 (11,30) 162,44 (18,17) 0,231 
Farelo 26 92,19 (10,29) 136,00 (23,96) 0,064 

Controle 13 129,54 (14,27) 171,85 (25,17) 0,220 
 

 
Glicemia  

Curcumina 21 104,62 (7,11) 94,15 (4,77) 0,005* 
Farelo 26 105,49 (7,21) 117,71 (7,65) 0,008* 

Controle 13 142,49 (26,79) 136,42 (19,93) 0,448 
 

 
Peso  

Curcumina 21 63,72 (2,05) 63,95 (1,89) 0,566 

Farelo 26 61,18 (2,24) 62,87 (2,24) 0,066 
Controle 13 65,82 (3,19) 65,29 (3,40) 0,655 

 

 
IMC 

Curcumina 21 27,60 (0,95) 27,69 (0,90) 0,490 
Farelo 26 26,38 (0,87) 27,06 (0,90) 0,060 

Controle 13 29,41 (1,12) 28,78 (1,33) 0,308 
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Tabela 5. Média, erro padrão e diferenças em relação ao efeito das suplementações do grupo curcumina e do farelo de aveia e 
grupo controle (inter-grupo). 

 

 

Indicadores Grupo  Grupo n Pré P- Valor* Pós P- Valor* P-Valor**  P- Valor** 

    Média (erro padrão) Pré Média (erro 

padrão) 
Pós (Pré) (Pós) 

          

 

  

 LDL 

Curcumina Farelo 26 153,25 (8,08)  162,73 (10,27)  

0,006* 

0,342 0,005** 

Controle 13 142,85 (8,02) 0,284 140,18 (8,31) 1,000 0,426 

Farelo Curcumina 21 135,45 (8,23) 120,95 (8,75) 0,342 0,005** 

 Controle 13 142,85 (8,02)  140,18 (8,31)  1,000 0,577 

          

 

 

HDL 

Curcumina Farelo 26 46,89 (1,71)  47,13 (1,79)  1,000 1,000 

 Controle 13 49,62 (2,90) 0,611 48,62 (3,08) 0,822 1,000 1,000 

Farelo Curcumina 21 49,15 (1,81) 48,92 (2,05) 1,000 1,000 

 Controle 13 49,62 (2,90)  48,62 (3,08)  1,000 1,000 

          

 

 

CT 

Curcumina Farelo 26 227,14 (8,48)  233,14 (11,10)  0,175 0,026** 

 Controle 13 218,38 (9,37) 0,155 223,08 (9,15) 0,025* 1,000 1,000 

Farelo Curcumina 21 203,04 (9,52)  197,08 (8,87) 0,175 0,026** 

 Controle 13 218,38 (9,37)  223,08 (9,15)  0,876 1,000 

          

 

 

TG 

Curcumina Farelo 26 145,04 (11,30)  162,44 (18,17)  0,003** 1,000 

 Controle 13 129,54(14,27) 0,003* 171,85 (25,17) 0,524 1,000 1,000 

Farelo Curcumina 21 92,19 (10,29) 136,00 (23,96) 0,003** 1,000 

 Controle 13 129,54(14,27)  171,85 (25,17)  0,117 0,937 
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Continuação da tabela 5. 
* Diferença significativa inter-grupo (Anova). 
** Diferença significativa (teste post –hoc de Bonferroni). 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Grupo  Grupo n Pré P- Valor* Pós P- Valor* P-Valor**  P- Valor** 

    Média (erro padrão) Pré Média (erro padrão) Pós (Pré) (Pós) 

          

 

Glicemia 

Curcumina Farelo 26 104,62 (7,11)  94,15 (4,77)  1,000 0,217 

 Controle 13 142,49 (26,79) 0,097 136,42 (19,93) 0,025* 0,157 0,025* 

Farelo Curcumina 21 105,49 (7,21) 117,71 (7,65) 1,000 0,217 

 Controle 13 142,49 (26,79)  136,42 (19,93)  0,147 0,642 

 

 

Peso 

 

Curcumina 

 

Farelo 

 

26 

 

63,72 (2,05) 

  

63,95 (1,89) 

  

1,000 

 

1,000 

 Controle 13 65,82 (3,19) 0,438 65,29 (3,40) 0,798 1,000 1,000 

Farelo Curcumina 21 61,18 (2,24) 62,87 (2,24) 1,000 1,000 

 Controle 13 65,82 (3,19)  65,29 (3,40)  0,649 1,000 

          

 

IMC 

Curcumina Farelo 26 27,60 (0,95)  27,69 (0,90)  1,000 1,000 

 Controle 13 29,41 (1,12) 0,128 28,78 (1,33) 0,532 0,721 1,000 

Farelo Curcumina 21 26,38 (0,87) 27,06 (0,90) 1,000 1,000 

 Controle 13 29,41 (1,12)  28,78 (1,33)  0,132 0,792 
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4 DISCUSSÕES 

 

O presente estudo teve amostra constituída apenas por idosas, visto 

que a maior predominância dos que participam de programas voltados para a 

terceira idade são do sexo feminino. O estudos relacionam esse predomínio 

da população feminina à procura pelo atendimento, à maior sensibilização do 

sexo feminino para as ações voltadas a promoção da saúde em decorrência 

de suas experiências anteriores na utilização dos serviços de saúde, além da 

maior expectativa de vida para o sexo feminino (Bueno et al., 2008; Cervato-

Mancuso et al., 2016).  

Pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte e Minas Gerais 

confirmam essa tendência em um predomínio na população feminina de 85% 

e 90,4% respectivamente de idosas (Bueno et al., 2008; Melo, 2018).  

  Observou - se idade média de 69,73 anos ± 5,86 anos, semelhante a 

amostra de (Piccoli et al., 2012), em que as idosas tinha em média 67,52 ± 

5,69 anos. Esse resultado confirma o aumento da longevidade dos idosos no 

Brasil, estimado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010). 

De acordo com a OMS (2005), o envelhecimento da população é um 

dos maiores triunfos da humanidade e também um dos grandes desafios a ser 

enfrentado pela sociedade, o envelhecimento aumentará as demandas sociais 

e econômicas em todo o mundo. Além disso, os idosos podem adquirir 

doenças, incapacidades e sequelas que exigem ações integrais do sistema de 

saúde. 

Quanto ao nível socioeconômico, verificou-se que a maioria das idosas 

apresentavam baixo nível de escolaridade e de renda mensal. Esses 

resultados confrontam os achados de (Bueno et al., 2008), onde verificou um 

bom nível socioeconômico, tanto de escolaridade quanto de renda familiar 

mensal e ainda observou que por apresentar maior escolaridade reconhecem 

a necessidade do autocuidado, que envolve melhoria na saúde e prática de 

atividades de lazer.    

Em relação as DCNT observou uma maior prevalência de HAS em  

48,8% e em seguida com 23,4% de DM nas idosas desse estudo, resultados 

semelhantes também foram observados em outros estudos como de (Leite-



52 
  

Cavalcanti et al., 2009), em que a HAS foi a patologia mais prevalente, com 

56,4%, e DM, com 20,5%. Nesse cenário, é notório que as DCNT estão entre 

as principais prioridades na área da saúde no Brasil, devido ser uma das 

principais causas de morte, tais como as doenças cardíacas, 

cerebrovasculares que tendem a matar em idades próximas do que se 

acreditava ser o fim do limite biológico da vida (Miranda et al., 2016). 

Mediante essa realidade o Brasil tem buscado criar políticas com ações 

de prevenção, porém em virtude do comportamento e da história da maioria 

dos fatores de risco, persiste o desafio para realização de ações e políticas 

oportunas e resolutivas (Duncan et al., 2014). 

Na população idosa, apesar de existir aqueles indivíduos ditos 

saudáveis, muitos outros apresentam alguma DC, observando-se um aumento 

das demandas por atenção à saúde, devido a maior necessidade de cuidados 

específicos e especializados, direcionados às necessidades e diferenciações 

advindas do processo de envelhecimento (Bergmark et al., 2000). 

No presente estudo, verificou- se que as 12 semanas de suplementação 

oral de curcumina é mais eficiente na redução da glicemia, em relação do que 

o grupo farelo de aveia que por sua vez, apresentou um aumento significativo 

quando comparados Pré e pós intervenção intra- grupo. Entretanto, as idosas 

suplementados apresentaram melhores efeitos do que o grupo controle sob os 

níveis de glicose. Já na avaliação entre os grupos a curcumina apresentou 

diferença significativa em relação ao grupo controle, quando comparado o 

momento pós intervenção. 

O DM, apesar de ter menor prevalência quando comparado a outras 

morbidades, é uma doença altamente limitante, podendo causar complicações 

como cegueira, amputações, nefropatias, complicações cardiovasculares e 

encefálicas, que contribuem para prejuízos à capacidade funcional, autonomia 

e qualidade de vida. É uma das DCNT que aparece como uma das principais 

causas de mortes prematuras, em virtude do aumento do risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, as quais contribuem para 

mortes de indivíduos com diabéticos (Schaan et al., 2004; OMS, 2004). 

Intervenções direcionadas à Prevenção e controle da glicemia, podem 

ajudar a retardar a progressão para o estado da doença, intervenções bem 

toleradas e com boa relação custo-benefício com múltiplos mecanismos 



53 
  

podem fornecer uma solução melhor para a adesão a longo prazo, a fim de 

diminuir o risco de Diabetes (Thota et al., 2019). 

Ainda com os achados desse estudo, na avaliação inter - grupo não 

foram observadas diferenças significativas, nos indicadores de perfil lipídico 

nem na composição corporal, demonstrando uma semelhança no estado geral 

de saúde no período de intervenção. Entretanto, quando comparado entre 

grupos foram observadas diferenças significativas no perfil lipídico, onde o 

farelo de aveia demonstrou melhores resultado, quando comparados com o 

grupo curcumina no momento pós intervenção, que apresentou valores mais 

elevados. 

Alterações no perfil lipídico são consideradas um dos principais fatores 

de risco para DCV, estando envolvido na formação e desestabilização de 

placas ateromas em pacientes assistomáticos e também aqueles com 

aterosclerose coronariana, assim, a redução dos níveis de LDL-c, CT e TG, 

deve ser o alvo primário da terapia hipolipemiante (Kataoka et al., 2001; 

Carmena et al., 2004). 

Vários estudos apontam uma possível relação do aumento nos níveis 

de CT com o IMC elevado, assim como a elevação do nível de TG mostra 

está relacionado ao maior valor de IMC. É possível visualizar nos resultados 

da avaliação do perfil lipídico de idosas uma forte tendência da associação do 

IMC e alterações no perfil lipídico. Que consequentemente, são fatores de 

risco para surgimento de HAS e DM. As chances de idosos com excesso de 

peso apresentarem HAS, DM ou Síndrome Metabólica é bem maior do que 

aqueles em estado de eutrofia, independentemente do gênero e da idade 

(Scherer e Vieira, 2010). 

Nesse trabalho, verificou também uma maior prevalência de idosas com 

sobrepeso, seguida à eutrofia, as possíveis explicações para as maiores 

chances de mulheres de meia idade e idosas apresentarem sobrepeso é o 

maior acúmulo de gordura visceral, ingestão alimentar, maior expectativa de 

vida e alterações devido a menopausa. Paralelamente a isso, baixo peso teve 

uma menor frequência em concordância com a transição nutricional da 

população brasileira (Batista Filho e Rissin, 2003).  

Não foram observadas diferenças significativas para composição 

corporal, em nenhum dos grupos avaliados, tanto no momento pré e pós 
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intervenção, quando comparado entre grupos. 

Dentre as várias maneiras de se avaliar o estado nutricional dessa 

população, o IMC aparece como um dos indicadores mais utilizados, deve-se 

pela facilidade de aquisição dos dados e baixo custo. Cabe ressaltar que 

outros fatores como estilo de vida, renda, escolaridade e consumo alimentar, 

mostram ter relação com uma maior frequência de sobrepeso em idosas 

(Acuña e Cruz, 2004). Apesar de que nesse estudo não foi observada 

diferenças significativas entre estado nutricional e consumo alimentar. 

É importante ressaltar que os métodos de avaliação de consumo 

alimentar apesar de sua importância, facilidade, rapidez para ser administrado 

e baixo custo, apresentam limitações, como omissão e o viés de memória, 

especialmente quando a população alvo é idosos. Mesmo assim o R24h é 

considerado um método quantitativo eficiente e bastante utilizado para 

avaliação do consumo dietético (Freiria, 2019). 

Nos últimos anos, tem-se observado mudanças nos padrões 

alimentares da população brasileira, caracterizado pelo aumento da utilização 

de produtos processados, refinados, ricos em sódio e calóricos, além do baixo 

consumo de alimentos ricos em fibras (França et al., 2012).  

A maioria dos estudos apontam consumo de calorias totais, carboidratos 

e lipídeos acima do recomendado para essa população, de acordo com o 

valor médio de ingestão diária. Contudo, verifica-se neste estudo que a 

quantidade da ingestão de calorias, carboidratos e lipídios foi abaixo da 

recomendação de ingestão diária. Já a Proteína encontra-se com maioria, 

com consumo adequado. Ainda, foi evidenciado nesse estudo, diferenças 

significativas entre a mediana de macronutriente e micronutriente das idosas 

entre os grupos analisados. 

O Excesso no consumo de Carboidratos, principalmente os simples é 

considerado um fator para o aparecimento das DCNT, daí a importância do 

consumo desse macronutriente dentro dos parâmetros de recomendação, além 

da adoção de hábitos saudáveis e a ingestão periódica de alimentos com 

propriedades funcionais, que contribuem minimizando e prevenindo 

complicações de doenças no idoso (Moratoya et al., 2013).  

Nesse contexto, uma dieta com alto teor de lipídios e carboidratos  é um 

dos fatores que acarretam no desenvolvimento das diversas DCNT como DM 
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tipo II, obesidade, dislipidemia, nesse tipo de padrão alimentar, pois observa –

se um maior estímulo à lipogênese hepática, especialmente na síntese de TG 

caracterizando alterações no perfil lipídico a partir da alteração no perfil 

glicêmico (Arun e Nalini, 2002; Zhang et al., 2013).  

 Já para as recomendações de ingestão de fibras o estudo mostrou uma 

maior frequência de idosas com baixa ingestão de fibras totais.  (Pereira et al., 

2018),  visualiza esses dados como uma preocupação para a saúde da 

população idosa. Visto que o consumo adequado de fibras alimentares é 

importante na alimentação, evitando o ganho de peso, a diminuição da 

secreção de insulina e o aumento da sensação de saciedade. Pereira et al. 

(2018), ainda ressalta que manter uma alimentação rica em fibras pode reduzir 

o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes tipo 2, HAS, além de proteger 

contra certos tipos de câncer.   

Sugere-se que a elevada inadequação de fibras alimentares estaria 

relacionada com alterações na função mastigatória, devido à ausência da 

dentição ou prótese dentária inadequadas (Petry et al., 2019). Também pode 

estar relacionado com o aumento de consumo de alimentos ultraprocessados. 

Logo a quantidade de fibras alimentares constituintes nesses alimentos é 

mínima. Isso está em concordância com as mudanças nos padrões 

alimentares demostrado nos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 

do Brasil nos anos de 2008/2009 que relata aumento do consumo de 

alimentos ultraprocessados e diminuição dos minimamente processados, do 

ano de 2002/2003. Esses achados relacionam-se com a quantidade de fibras 

alimentares disponíveis nesses alimentos, ou seja, quanto maior o nível de 

processamento do alimento, menores são as quantidades de fibras 

alimentares (Levy et al., 2011; Silva et al., 2019). 

Em relação a análise do consumo de micronutrientes, os resultados 

demonstraram um alto percentual de inadequação para as vitaminas E, A, 

B12, D e os minerais Selênio, Zinco e Cálcio. O consumo insuficiente de 

micronutrientes possivelmente é devido à pouca variedade de alimentos que 

compõem a cardápio habitual dos idosos brasileiros, a ingestão de vitaminas 

e minerais por idosos no Brasil encontra-se muito abaixo dos valores 

recomendados. A implicação das elevadas prevalências de inadequação 

observadas se dá à luz do atual perfil demográfico e epidemiológico da 
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população brasileira, caracterizado pelo crescente número de idosos e pela 

elevada carga de DCNT comuns no envelhecimento (Carr et al., 2000; Kaliora 

et al., 2006; Huskisson et al., 2007; Fisberg et al., 2012). 

Nesse sentido, evidências científicas mostram a importância dos 

nutrientes da dieta na origem e progressão das doenças crônicas, como os 

nutrientes antioxidantes (vitaminas C e E), os relacionados ao metabolismo 

ósseo (vitamina D, cálcio) (Fisberg et al., 2012). 

Nesta investigação foi encontrada uma menor inadequação do consumo 

da vitamina C, quando comparados com os outros nutrientes analisados que 

apresentaram percentuais superiores a 40% de possibilidade de inadequação.  

(Pereira et al., 2018),  ressalta a importância da vitamina C, que atua como 

potente antioxidante, podendo ajudar, em conjunto com flavonóides, 

carotenos e  vitamina E, na prevenção do desenvolvimento de placas de 

aterosclerose problema de grande relevância para os idosos, pois atua 

reduzindo a peroxidação lipídica, a oxidação das partículas de  LDL-colesterol  

e  melhoram  a  função  endotelial  e  a  vasodilatação  dependente  do  

endotélio  (de Araújo Burgos et al., 2019).  

São necessárias ações de incentivo para uma melhor qualidade de vida, 

buscando incentivar à alimentação saudável, com ações que visem facilitar 

acesso à alimentos fontes de micronutrientes, como cereais integrais, frutas e 

hortaliças, leites e derivados e também na adoção da prática de exercício 

físico pela população idosa buscando a reversão desse cenário (Francisco et 

al., 2010). 

É importante ressaltar, que os programas de exercícios sejam projetados 

adequadamente e se concentrem em uma série de resultados, não apenas na 

perda de peso, pois a melhoria da saúde e mobilidade no exercício de idosos 

pode ocorrer independentemente das alterações no índice de massa corporal 

(McPhee et al., 2016). 

Dessa forma, um programa de exercícios físicos bem direcionado e 

eficiente para esta idade, busca a melhora da capacidade física do indivíduo, 

diminuindo a deterioração das variáveis de aptidão física como resistência 

cardiovascular, força, flexibilidade e equilíbrio, além do aumento do contato 

social e a redução de problemas psicológicos com a ansiedade e a depressão 

(Franchi e Montenegro, 2005).  
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Dentre os aspectos básicos a serem desenvolvidos para a promoção da 

saúde, a construção de políticas públicas, com o objetivo de indicar aos 

dirigentes públicos que as escolhas saudáveis são as mais fáceis de realizar 

(Brasil, 2001). 

Dessa forma, para a prevenção e manutenção da saúde, têm –se 

buscado tratamentos não farmacológicos, através da curcumina presente na 

cúrcuma longa e beta Glucana presente no farelo de aveia, que demonstram 

bons resultados na prevenção e controle de doenças crônicas, quando usado 

sistematicamente alimentos com propriedades funcionais. 

Um estudo com 68 indivíduos hiperlipidêmicos avaliou a eficácia de uma 

dieta padrão acrescida de fibras solúveis, na forma de beta-glucanas, na 

redução do colesterol, os resultados demonstraram que a dieta enriquecida 

com fibras solúveis reduziu os níveis do perfil lipídico (Mira, 2009). 

Embora no presente estudo não tenha observado uma significância 

quanto ao perfil lipídico com a suplementação da curcumina, semelhante ao 

achado de outros estudos, a curcumina é considerado um tratamento 

nutracêutico promissor útil para manter um endotélio vascular saudável com o 

envelhecimento, sendo um processo fundamental na prevenção do 

desenvolvimento de aterosclerose e doenças arteriais. 

A avaliação de outros marcadores bioquímico é uma das limitações 

desse estudo, assim como também a falta de controle sobre o consumo 

alimentar, que podem ter influência direta sobre os marcadores bioquímicos 

analisados. 

Com base nesses parâmetros, é possível visualizar a importância que a 

nutrição tem no processo saúde doença da população idosa e a relevância do 

monitoramento nutricional e análise da ingestão alimentar à fim de detectar 

precocemente as deficiências e/ou distúrbios nutricionais contribuindo para 

melhorar a qualidade de vida do idoso. 

A implantação de medidas ações de promoção a saúde, através de 

modificações dietéticas e a pratica de exercício físico, bem como programas e 

políticas públicas podem melhorar a qualidade de vida de idosas. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Conclui-se que, o consumo alimentar das idosas submetidas a um 

programa de exercício entre os grupos estudados, foram caracterizados pela 

inadequação de macronutrientes e micronutrientes, que são fundamentais para 

nutrir o organismo e auxiliar no funcionamento adequado do metabolismo. 

Em relação a antropometria das idosas submetidas a suplementação de 

curcumina, farelo de aveia e exercício, foram caracterizadas pela elevada 

frequência de sobrepeso, no entanto a suplementação de curcumina e farelo 

de aveia, não tiveram influência sobre o peso corporal. 

As suplementações estudadas, mostram ser bem toleradas, além de o 

grupo suplementado com curcumina pode contribuir para o controle da 

glicemia, enquanto que o grupo suplementado com farelo de aveia observou 

ser melhor no controle do perfil lipídico em idosas submetidas a um programa 

de exercício físico. 

Os resultados desta pesquisa, apontam um desequilíbrio e 

comprometimento do estado nutricional, relacionado aos hábitos alimentares 

inadequados, doenças crônicas, associados aos fatores sócios econômicos, 

afetando fortemente o estado de saúde das idosas.  

 Assim, diante desses resultados sugere-se o monitoramento e 

caracterização nutricional de idosas, para o desenvolvimento de programas e 

estratégias voltadas a atender as necessidades e expectativas dessa 

população, proporcionando melhoras nos hábitos alimentares, associando 

estratégias que previnam distúrbios nutricionais e previnam doenças 

relacionadas ao envelhecimento, fatores fundamentais para melhoria da 

qualidade de vida dessa população.  
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