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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DO FARELO DE AVEIA NO CONTROLE DO 

PERFIL LIPÍDICO, GLICÊMICO E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM IDOSOS. 

 

RESUMO 

A prevalência das doenças crônicas está em crescimento exponencial, caracterizando 

um grande problema de saúde pública. Esse fato está ocorrendo devido, principalmente, as 

alterações no estilo de vida, com ênfase na alimentação e na redução da atividade física. Com 

isso, o estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado objetivou analisar o efeito da 

suplementação do farelo de aveia no controle do perfil lipídico, glicêmico e composição 

corporal em idosos, realizada no período de agosto a dezembro de 2017, com 60 idosos 

(Controle n=30, Experimental n=30), na faixa etária de 60 a 85 anos, de ambos os sexos 

residentes na cidade de Mossoró-RN. Foram utilizados como instrumentos, exames 

bioquímicos (LDL, HDL, colesterol total, triglicerídeos, glicose e PCR); a Absortometria 

radiológica de dupla energia - DEXA (percentual de gorduras) e o Método Recordatório de 

24h (consumo alimentar). Em relação a classificação do consumo de energia, carboidrato e 

gordura total, observou-se respectivamente 86,67%, 71,67% e 70%. No momento pós entre 

grupo, o colesterol total (p=0,019), e dos idosos suplementados apresentaram uma diferença 

significativa, isto é, em condições de análises clínicas a suplementação do farelo de aveia é 

positivo de controle. PCR intra grupo controle apresentou p=0,003. No que se refere a 

suplementação intra grupo do farelo de aveia, apresentou diferença estatística no peso 

(p=0,049), triglicerídeos (p=0,011), glicose (p=0,002) e massa livre de gordura (p=0,023). No 

consumo médio, observou-se que o grupo experimental apresentou energia igual a 1359,16 

Kcal, 794,41 Kcal de carboidratos (CHO), 252,24 Kcal de proteína (PTN) e 346,52 de 

gordura total. Nas condições deste estudo, a suplementação do farelo de aveia contribuiu no 

controle do perfil lipídico, glicêmico, e no auxílio da diminuição da composição corporal em 

idosos.  

 

PALAVRAS CHAVE:. Farelo de aveia. Consumo alimentar. Estado nutricional 

antropométrico. Composição corporal. Idoso. 
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 EFFECT OF OIL FARM SUPPLEMENTATION IN THE CONTROL OF LIPID, 

GLYCEMIC PROFILE AND BODY COMPOSITION IN ELDERLY. 

 

ABSTRACT 

 

The prevalence of chronic diseases is growing exponentially, characterizing a major 

public health problem. This fact is occurring mainly due to changes in lifestyle, with emphasis 

on feeding and reducing physical activity. The objective of this study was to analyze the 

effect of oat bran supplementation on the control of lipid, glycemic and body composition in 

the elderly, performed in the period from August to December 2017, with 60 elderly subjects 

(Control n = 30, Experimental n = 30), in the age group of 60 to 85 years, of both sexes living 

in the city of Mossoró-RN. Biochemical tests (LDL, HDL, total cholesterol, triglycerides, 

glucose and CRP) were used as instruments; the dual energy radiological Absortometry - 

DEXA (percentage of fats) and the Reminder Method of 24h (food consumption). Regarding 

the classification of energy consumption, carbohydrate and total fat, we observed 86.67%, 

71.67% and 70%, respectively. At the moment of the group, total cholesterol (p = 0.019), and 

of the supplemented elderly showed a significant difference, that is, under clinical conditions, 

supplementation of oat bran is positive control. PCR in the control group showed p = 0.003. 

In relation to intra-group supplementation of oat bran, it presented statistical difference in 

weight (p = 0.049), triglycerides (p = 0.011), glucose (p = 0.002) and fat free mass (p = 

0.023). In the average consumption, it was observed that the experimental group presented 

energy equal to 1359.16 Kcal, 794.41 Kcal of carbohydrates (CHO), 252.24 Kcal of protein 

(PTN) and 346.52 of total fat. Under the conditions of this study, supplementation of oat bran 

appears to have effects on lipid and glycemic profile control, and to aid in the reduction of 

body composition in the elderly. 

 

KEYWORDS: Oat bran. Food consumption. Anthropometric nutritional status. Body 

composition. Old man. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

O envelhecimento populacional brasileiro ainda é considerado um grande desafio para 

a saúde pública devido ao crescimento acelerado desse público, e por gerar consequências no 

perfil de saúde.  Nessa perspectiva do novo cenário populacional, observa-se a substituição de 

processos agudos ou de óbito, e aumento do número de indivíduos acometidos por doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e suas complicações no perfil saúde possuem relação 

direta com as alterações fisiologias do processo de envelhecimento, cultural, consumo 

alimentar e declínio das práticas de atividades físicas (Leenders et al., 2013; Stival, Lima, 

Karnikowski, 2015). 

É importante ressaltar que, algumas alterações fisiológicas são consideradas normais 

dentro do processo de envelhecimento que podem surgirem com o avançar da idade 

apresentando efeitos deletérios, tanto anatômicos quanto sensoriais. Essas alterações podem 

acontecer devido a senescência (envelhecimento fisiológico) e/ou senilidade (envelhecimento 

patológico) que comprometem a condição de saúde (Tinôco, Rosa, 2015). 

À medida que as mudanças causadas pelo envelhecimento patológico não são 

controladas, permitem o agravamento da condição de saúde.  As doenças cardiovasculares 

(DCV) são consideradas as principais causas de morte no mundo, e no Brasil representam 

cerca de 30% dos óbitos em indivíduos acima de 30 anos, de ambos os sexos, estimando-se 

que as dislipidemias estejam presentes em 21,7% dos homens e 23,2% das mulheres (Who, 

2011; Mansur; Favarato, 2012, Brasil, 2015).  

As alterações metabólicas, qualidade de vida, excesso de peso, estão entre os fatores 

que contribuem para o aumento das DCV apresentando modificações na composição corporal 

que caracteriza um quadro de sobrepeso/obesidade, somadas à redução de prática mais 

saudáveis na velhice e nas etapas de vida que a antecederam (Buzzachera et al., 2008). 

A população idosa apresenta maior prevalência de desenvolver os fatores de riscos 

para DCV, fato este que pode estar relacionado ao próprio processo de envelhecimento e/ou 

por hábitos não saudáveis, resultando em alto índice de obesidade, alterações nos valores de 

colesterol total e triglicerídeos e consumo excessivo de ácidos graxos saturados (Lopes et al., 

2011). 

Com isso, é notório que a maioria das doenças cardiovasculares podem ser prevenidas, 

quando trabalhadas estratégias de promoção a saúde para a população com enfoque nos 
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principais fatores de risco, tais modificações como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

tabagismo, dislipidemias, obesidade, sedentarismo, diabetes mellitus (DM), alimentação 

inadequado e uso de álcool  atreladas ao consumo habitual adequado, bem como, prática de 

atividade física regular sendo necessário manter o controle adequado sistematizando desses 

fatores de risco, por meio de tratamento farmacológico e não farmacológico (Nörnberg; 

Liberali; Coutinho, 2013; OMS, 2017). 

Em virtude do problema de saúde pública, a cada ano são intensificados estudos que 

buscam alimentos que possam ser utilizados como tratamento, que auxiliem no controle e/ou 

prevenção, por isso abordam sobre alimento funcional por serem considerado um tratamento 

não farmacológico que possui um resultado terapêutico eficiente e a curto prazo, de baixo 

custo que promovam um efeito benéfico a saúde e qualidade de vida (Brasil,2014b). 

As mudanças nos hábitos alimentares por meio de acompanhamento nutricional vêm 

demonstrando a sua importância nos tratamentos de dislipidemia e obesidade através da 

ingestão de uma alimentação balanceada agregada ao consumo de alimentos funcionais 

(Aveia e derivados), com quantidade adequada e frequência na alimentação diária (Amado et 

al., 2007; Camargo et al ,2014). 

As fibras vêm ganhando destaque visto seu papel na homeostase da glicose, no 

metabolismo de lipídeos, controle de peso, sendo a mais estudada a fibra solúvel (β-glucana), 

que promove efeitos benéficos à saúde, incluindo a redução do colesterol total, da lipoproteína 

de baixa densidade (LDL); no aumento da lipoproteína de alta densidade (HDL), na 

manutenção da glicemia pós-prandial e na maior saciedade após as refeições) (FDA, 2001; 

Nörnberg; Liberali; Coutinho, 2013). 

A partir da ingesta dessa fibra dietética demostrou-se que há uma interferência positiva 

na modulação de mecanismos regulatórios do metabolismo dos Carboidratos, lipídeos, e 

consequentemente, melhorando a qualidade de vida, a condição clínica e impactando 

diretamente na diminuição da prevalência das DCNT e nos demais fatores de riscos 

associados as doenças cardiovasculares (Camargo et al ,2014). 

E nesse panorama, a mudança no estilo de vida envolvendo o aconselhamento 

nutricional e a prática de atividades físicas tornam-se indispensáveis para planejar, 

desenvolver ações de saúde que possam minimizar as mudanças fisiológicas e o aparecimento 

de doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, desse modo, aumentando a 

expectativa e qualidade de vida (Cervato et al., 2005; Brasil, 2013).  
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Levando em consideração o exposto, questiona-se: qual é a relação entre o perfil 

lipídico, glicêmico e a composição corporal de idosos submetidos a suplementação de fibra 

dietética? 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1.1 O envelhecimento populacional nos cenários das transições demográficas, 

epidemiológicas e nutricionais 

 

O envelhecer é uma etapa da vida que, de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde, tem início oficialmente aos sessenta anos em países em desenvolvimento e 65 para 

países desenvolvidos, podendo haver diferenciação na sua idade cronológica e biológica 

(Nunes, 2012). 

O crescimento da população com sessenta anos ou mais é um fenômeno natural 

observado mundialmente, de caráter linear e unidirecional, nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento decorrente do aumento da expectativa de vida e da redução da taxa de 

natalidade (Hartmann Junior, et al., 2009). 

Em relação à população idosa, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), em 2013 contabilizou-se 26 milhões de idosos no Brasil, 405 mil no 

estado do Rio Grande do Norte, sendo 24. 273 mil na cidade de Mossoró/RN, estima-se ainda 

que existirão em 2050, dois bilhões de idosos no mundo devido às melhorias das condições do 

estilo de vida (Eskinazi et al., 2011; Ibge, 2012). 

O envelhecimento da população vem sendo acompanhado por várias alterações 

significativas em observância da pirâmide populacional, devido ao as alterações no processo 

de transição demográfica ocorrido no Brasil, sendo caracterizada pelo aumento da expectativa 

de vida, queda das taxas de fecundidade e mortalidade e crescimento da população idosa, isto 

ocorre devido por ser predominantemente jovem para iniciar um processo progressivo de 

envelhecimento, resultando no estreitamento progressivo da base da pirâmide demográfica 

(Eskinazi et al., 2011;Schmaltz, 2011). 

Nesse contexto, a transição demográfica, aliada as mudanças epidemiológicas que são 

caracterizadas pelas alterações no perfil de saúde da população referente a morbidade e 

mortalidade, antes marcado pela alta prevalência de doenças transmissíveis, modificando-se 

para doenças crônicas não transmissíveis (Eskinazi et al., 2011). 
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O século XX foi marcado por uma mudança no padrão de saúde e do consumo 

alimentar dos brasileiros que são influenciados diretos ou indiretamente por fatores culturais, 

sociais, econômicos, avanços tecnológicos na produção de alimentos, processo de 

industrialização e propagandas veiculadas pelos meios de comunicação, juntamente com o 

declínio progressivo da atividade física (Santos et al., 2005; Molz et el., 2015). 

A transição nutricional, que se iniciou com a industrialização (fator impulsionador 

para as alterações na alimentação e no estilo de vida da sociedade) e a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, foram responsáveis por um aumento significativo no consumo de 

alimentos fora do lar e de fácil acesso (Reinaldo, 2014). 

Outro fator, é alimentação por ser entendida como parte integrante das práticas de 

saúde institucionais e individuais, que desempenha papel relevante ao longo da vida mantendo 

uma estreita relação com seu perfil de saúde–doença, especialmente quando se trata de 

longevidade e das patologias que se associam à idade, como doenças cardiovasculares, DM, 

HAS e obesidade, o que interfere diretamente sobre o seu estado nutricional (Tramontino, 

2009; Nunes, 2012).  

Por isso, o estudo do consumo alimentar possibilita um diagnóstico do estado 

nutricional do indivíduo ou da população, por ser uma variável complexa e interagem 

diretamente com as dimensões biológicas, culturais, socioeconômicas, tais fatores são 

essenciais para a epidemiologia nutricional (Liberalino,2011; Chagas, 2013). 

Nesse sentindo, os padrões de consumo dos indivíduos sofrem variações de acordo 

com os grupos etários, enquanto a avaliação do consumo alimentar é um indicador importante 

para diagnosticar os agravos relacionados à nutrição dos indivíduos e das DCNT que atingem 

todas as regiões do país (Lopes et al., 2003). 

O resultado do envelhecimento, implica em uma demanda crescente por serviços de 

saúde pública, tornando-se fundamental planejar e desenvolver ações de saúde que possam 

acompanhar as mudanças nos cenários alimentares/nutricionais que ocorre em paralelo às 

modificações ocorridas no perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira 

(Eskinazi et al., 2011; Brasil, 2013). 
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1.1.2 Alterações fisiológicas, nutricional no idoso como fator de risco para o 

desenvolvimento de DCNT. 

 

O envelhecimento, apesar de ser um processo natural, condiciona ao organismo 

determinadas modificações metabólicas, funcionais, sensoriais que alteram nas condições 

clínicas e nutricionais tornando-os mais vulneráveis às doenças crônicas, sendo importante 

destacar que o processo de envelhecimento pode ocorrer por duas maneiras, a senescência 

(envelhecimento fisiológico) e senilidade (envelhecimento patológico). (Bernstein, Munoz 

,2012) (Figura 1). 

A senescência é um fator natural do clico do indivíduo culminando um declínio 

contínuo da capacidade que o organismo terá para adaptar-se às alterações fisiológicas, 

porém, sem alteração na sua autonomia e independência do idoso, por outro lado, a senilidade 

é compreendida pelas sobrecargas patológicas adquiridas por um estilo de vida inadequado, 

que podem acompanhar o idoso ao longo do seu processo de envelhecimento e levar a perca 

da autonomia e independência (Schmaltz, 2011). 

O idoso, diante dessas peculiaridades, necessita de uma avaliação ampla e 

multiprofissional do seu estado nutricional por alterar de maneira discreta, na diminuição de 

seu peso e da sua altura, de maneira geral, tende a ter seu peso diminuído por causa da perda 

de massa óssea, massa muscular e da redução fisiológica do apetite, e a altura, por outro lado, 

sofre alterações, sendo observada uma diminuição dela ao longo das décadas que por sua vez, 

são decorrentes do processo de senescência (Santos; Machado; Leite, 2010; Tinôco, Rosa, 

2015). 

Outras alterações fisiológicas do envelhecimento que comprometem as necessidades 

nutricionais do idoso estão relacionadas à redução do olfato, paladar em decorrência da 

redução nos botões e papilas gustativas sobre a língua, aumento da necessidade proteica, bem 

como, redução da biodisponibilidade de vitamina D, deficiência na absorção da vitamina B6 e 

redução da acidez gástrica consequentemente, causando alterações na absorção de ferro, 

cálcio, ácido fólico, B12 e zinco (Santos; Machado; Leite, 2010). 

Nesse cenário, a sociedade contemporânea busca por maior praticidade e facilidade na 

alimentação, fatores estes justificados pela dinamicidade imposta pelo estilo vida moderno, 

levando as pessoas a optarem por alimentos industrializados que aumentam os agravos à 

saúde, pois esses alimentos apresentam em sua composição química concentrações de 

gordura, açúcar e sal em excesso, além de óleos, farinha e amido acrescidos de conservantes, 
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estabilizantes, flavorizantes e corantes que possuem baixo valor nutricional (Barbosa et., 

2015). 

Frente a isso, a verificação do padrão do consumo de alimentos é primordial para uma 

efetiva avaliação nutricional, uma vez que a partir dos dados encontrados será possível 

redirecionar as políticas públicas já existentes no tocante à promoção, prevenção da saúde, 

identificação de áreas endêmicas, dentre outros determinantes, além disso, as análises 

epidemiológicas pressupõem que a ingestão alimentar tem fornecido evidências sobre o papel 

da importância da alimentação na etiologia de diversas doenças (Menezes et al, 2010; Vitolo, 

20150). 

Vale considerar também, que o processo de industrialização contribuiu com as 

mudanças de hábitos alimentares, como o baixo consumo de frutas e hortaliças, aumento do 

consumo de dietas ricas em gorduras e açúcares, alimentos processados e ultraprocessados, 

redução de carboidratos complexos e fibras alimentares, este processo proporciona a oferta 

abundante de alimentos de fácil acesso, porém com baixo teor de fibras, vitaminas e minerais 

(Silva; Prado, 2014). 

Um fator que potencializa o ritmo acelerado do consumo de alimentos com alto teor 

energético é causado pelas indústrias alimentícias, por meio da produção de uma grande 

variedade de alimentos de valor energético, de fácil acesso e de baixo custo (Moratoya et al., 

2013) 

Em contrapartida, a preparação dos alimentos mais saudáveis e/ou tradicionais como o 

arroz, feijão, a farinha de mandioca a cada momento perde mais espaço na mesa da população 

brasileira que, por consequência, aumenta o número crescentes de agravos nutricionais 

(Reinaldo, 2014). 

Portanto os fatores associados à dieta contribuem para o aumento do 

sobrepeso/obesidade dos brasileiros e que acarretam mudanças importantes nos padrões 

alimentares tradicionais, mais do que nunca, as escolhas e decisões diárias têm afetado 

diretamente o estilo de vida e envelhecimento ativo e bem-sucedido (Nahas, 2011; Reinaldo, 

2014). 

Os alimentos ricos em fibras como as frutas, legumes e verduras necessitam de um 

consumo diário, e podem ajudar a prevenir as principais DCNT. No entanto, vale ressaltar que 

enquanto recomenda-se consumir mais frutas e vegetais, e proteína de soja (WHO, 2003; 

Garcia, 2011). 
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Nessa perspectiva, é necessário conhecer a atual situação do padrão alimentar para 

melhor direcionar a implementação de políticas públicas nestas áreas, a fim de proporcionar 

medidas de intervenções específicas sejam implementadas (Garcia, 2011). 

Nesse contexto, a nutrição dispõe de um papel fundamental no processo de 

envelhecimento, tanto na promoção da qualidade de vida quanto na prevenção de doenças 

crônicas não-transmissíveis (Garcia et al, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fatores influenciadores do estado de saúde relacionados com o processo de 

envelhecimento. 

Fonte: Adaptado de Bernstein et., 2012. 
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1.2.3 O consumo de fibras dietéticas como mecanismo de prevenção de doenças crônicas 

não transmissíveis. 

 

 

A pessoa idosa pode apresentar um certo comprometimento no intestino em 

decorrência da atrofia do musculo revestimento, diminuição do peristaltismo e 

consequentemente, alterando o processo de absorção de nutrientes (Tinôco, Rosa, 2015). 

A fibra alimentar é um fator condicionante que pode atuar na prevenção e/ou 

diminuição dos sintomas das doenças intestinais (constipação), câncer de cólon, como 

também, no tratamento da obesidade, na redução do colesterol sanguíneo, da glicemia após as 

refeições e, ainda, amenizar o risco de doenças cardiovasculares e diabetes (Gavanski; 

Baratto; Gatti, 2015).  

Uma vez essa fibra no estômago e no intestino delgado, aumentam a viscosidade do 

bolo alimentar, diminuindo a atividade de certas enzimas digestivas que influencia 

diretamente na taxa de digestão e absorção de nutrientes; resultando em sensação de 

saciedade, e, portanto, mecanismo de controle da massa corpórea (Mira; Gradl; Cândido, 

2009).  

Nas últimas décadas, diversos estudos investigaram a utilização de fibras dietéticas, e 

demonstraram um efeito terapêutico na prática clínica, por isso o seu uso deve ser considerado 

como forma de controle na prevenção de DCNT, e principalmente na aterosclerose, e na 

hipercolesterolemia (Prass,2006). 

As fibras dietéticas podem ser classificadas em solúvel e insolúvel na presença de 

água, e o consumo adequado dessas fibras alimentares promovem, ao indivíduo, efeitos 

fisiológicos benéficos, como os laxativos, diminuição do colesterol sanguíneo e/ou atenuação 

da glicose sanguínea por serem consideradas um meio de prevenção de doenças coronarianas 

(Camire, 2001; Davy et al., 2002). 

As principais fontes de fibras são encontradas principalmente em cereais, leguminosas, 

hortaliças e frutas, além de serem fontes de micronutrientes, e alguns fornecem compostos 

bioativos relevante à saúde do idoso (Gavanski,; Baratto, Gatti, 2015).  

A partir dos efeitos benéficos advindo do consumo de alimentos que são ricos nesse 

tipo de fibras, as atuais recomendações respaldam o tratamento nutricional das DCNT, pois 

são fáceis de serem incorporados à dieta de um paciente (Ruberfroid, 1993).  
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Dentre os alimentos mais utilizados que têm se destacado por ser um cereal de 

excelente valor nutricional, a aveia (Avena sativa L.) demonstrou um melhor efeito 

terapêutico, por conter as β-glucanas (fibras solúveis) que atuam diretamente no metabolismo 

lipídico (Lasztity, 1998). 

As β-glucanas são polissacarídeos não amiláceos com cadeia linear de unidades de β-

D-glicopiranosil unidas por ligação β(1→4) e β(1→3) está presente em altas concentrações 

apenas nesse grão, essa fibra alimentar é conhecida por possuir um efeito protetor contra 

DCV, sendo responsáveis pela diminuição dos níveis séricos de colesterol e suas frações  

(Gutkoski; Pedó, 2000;Weber; Gutkoski; Elias, 2002;Nörnberg; Liberali; Coutinho, 2013). 

Os mecanismos de ação da β-glucana estão relacionados a capacidade de retenção de 

água, ativando a sua propriedade de formação de gel, com isso ocorre a diminuição da 

absorção do colesterol, promovendo o aumento da excreção de gordura nas fezes, e assim 

impedindo também a reabsorção o que pode reduzir a glicemia pós-prandial (Brennan, 2005; 

Naumann et al, 2011). 

Essa fibra solúvel recebeu a aprovação da Food and Drug Administration, que 

autorizou a declaração de alimento benéfico à saúde, esse benefício é adquirindo em consumo 

mínimo 0,75g de beta-glucanas/porção, no entanto,  a recomendação  brasileira da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é que os alimentos contenham 3 gramas de β-

glucana na porção do alimento sólido pronto para o consumo, ou de 1,5 gramas no alimento 

líquido, para poder reduzir o risco de doenças do cardiovasculares (Fad,2001). 

A partir disso, alguns profissionais de saúde têm recomendado produtos à base de 

aveia, como forma de prevenir a hipercolesterolemia e o diabetes melitus que consolidam 

desenvolvimento de estratégias no âmbito da terapia nutricional que promove controle e/ou 

prevenção mais eficaz no tratamento de DCNT (Prass, 2006). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o efeito da suplementação do farelo de aveia no controle do perfil lipídico, 

glicêmico e composição corporal em idosos. 

1.2.2 Objetivo Específicos 

 

- Caracterizar o perfil biossocioeconômico dos idosos participantes do estudo;  

 

-Avaliar o estado nutricional (consumo alimentar, indicadores antropométricos e bioquímicos) 

de idosos submetidos ou não a suplementação do farelo de aveia; 

 

-Comparar os indicadores antropométricos de idosos submetidos ou não a suplementação do 

farelo de aveia; 

 

- Relacionar os indicadores antropométricos de idosos submetidos ou não a suplementação do 

farelo de aveia. 

- Relacionar os exames bioquímicos de idosos submetidos ou não a suplementação do farelo 

de aveia. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter experimental, do tipo ensaio clínico randomizado 

(ECR), realizada no período de agosto a dezembro de 2017, com idosos residentes na cidade 

de Mossoró-RN. 

2.2 Local, População e Amostra do estudo 

 

O método de recrutamento foi por conveniência dos possíveis participantes, que 

ocorreu através de anúncios impressos fixados em murais de recados públicos do Campus 

Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) próximas à instituição: UBS Aguinaldo Pereira da Silva do bairro Vingt-

Rosado, UBS Vereador Durval Costa do bairro Walfredo Gurgel. 

Além disso, foram inseridos em outros equipamentos sociais que trabalham com a 

população estudada, como o Centro de Convivência do Idoso (CCI) do bairro Alto de São 

Manoel, a Casa da Nossa Gente (CNG) do bairro Dom Jaime, e Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do bairro Costa e Silva, ambos próximos à UERN. 

A pesquisa aconteceu 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 beneficia uma 

população de 70 idosos com atividades físicas variadas. 

Para determinar o tamanho necessário de idosos, prosseguiu-se calculando o tamanho 

da amostra da população atendida no programa “Pró-vida: atividade física e qualidade de 

vida”, utilizando a seguinte fórmula de estimativa de proporção: 
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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. 

 

Com isso, o grupo amostral foi constituído por 60 idosos, na faixa etária de 60 a 85 

anos, de ambos os sexos, com escore maior/igual 17 pontos no Mini-Exame do Estado Mental 

(MEEM), com um nível de aptidão física classificada como ativos, participantes de um 

programa Pró-vida: atividade física e qualidade de vida, atendidos no NAFEL/UERN.  

Foram excluídos do processo da pesquisa os idosos que apresentaram outra condição 

física e/ou intelectual que dificultasse a realização das avaliações e/ou intervenções; ter a 

doença celíaca, bem como, os idosos que não se alimentavam por via oral. 

Os idosos que não eram atendidos pelo programa Pró-vida: atividade física e qualidade 

de vida, foram recrutados no CRAS Costa e Silva, CCI e CNG (Figura 2). 

O número de sujeitos por grupo definido após o recrutamento da amostra, formada por 

idosos que atenderam aos critérios de inclusão foram randomizados através de aleatorização 

em dois grupos, conforme o quadro 1.  
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       Desistiram da pesquisa (n=6)                                      Desistiram da pesquisa (n=5) 

  

                                                                                                                                                                                                         

Figura 2. Fluxograma dos participantes do estudo 

         Fonte: A autora(2017) 

 

 

 

Quadro 1. Organização dos grupos de intervenções 

Grupos Experimental Grupos Controle 

Grupo Intervenção Grupo Intervenção 

GE1 

n=30 

Submetido a suplementação do farelo de 

aveia 

 

GC1 

n=30 

Não submetido a 

suplementação 

do farelo da 

aveia. 

         Fonte: A autora(2017) 

 

 

 

 

 

 

Número de idosos recrutados (n=85) 

Randomização (n=71) 

Não atenderam aos critérios de 

inclusão (n=14) 

Grupo Experimental (n=36) 

 
Grupo Controle (n=35) 
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2.3 Aspectos éticos 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 1.998.285 (Anexo 1).  

Todos os participantes foram inicialmente esclarecidos sobre os procedimentos da 

pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, conforme as Normas de 

Realização de Pesquisas com Seres Humanos (Resolução nº 466/12 do CNS).  

 

2.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

 

No primeiro momento, houve um treinamento prévio com a equipe responsável pela 

obtenção dos dados, no intuito de esclarecer possíveis dúvidas, dando suporte fidedigno aos 

resultados a serem obtidos. 

Por conseguinte, o contato com os idosos ocorreu no Cras Costa e Silva, CCI,CNG, 

previamente, para esclarecer os procedimentos da pesquisa, em uma sala reservada, a fim de 

garantir o sigilo da identidade pessoal e minimizar os riscos mínimos que poderia surgir. 

Os sujeitos da pesquisa responderam ao MEEM, e o questionário sociodemográfico 

elaborada pela própria pesquisadora com base nos dados necessários para identificação e 

inclusão ou exclusão da amostra.  

Após isso, os voluntários dos grupo experimental e controle passaram pelas primeiras 

avaliações, denominado pré-intervenção (T0). As avaliações ocorrem em dois momentos: a 

primeira, na semana anterior ao início da intervenção, denominada pré-intervenção (T0) e a 

segunda, realizada após a conclusão da última semana de intervenção, no pós intervenção 

(T16). 

No T0, a primeira avaliação ocorreu na cidade de Mossoró/RN em que foram 

realizados exames bioquímicos, aplicação do R24h e distribuição da suplementação do farelo 

de aveia. 

Na T16, foram reavaliadas as mesmas avaliações do T0, com exceção do R24H. (Figura 

3).  

A equipe técnica foi constituída por quatro nutricionistas, um profissional de Educação 

Física, sete discentes do curso de educação física, um farmacêutico bioquímico, envolvidos 

com a coleta dos dados.  
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Para isso, os mesmos participaram anteriormente de sessões de treinamento, visando o 

entendimento e a padronização dos instrumentos utilizados para a obtenção dos dados de 

consumo alimentar, sociodemográficos, e para a pesagem dos farelos de aveia. Para tanto, foi 

elaborado um “manual do entrevistador”, contendo orientações específicas para cada etapa da 

coleta dos dados. 

 

 

Figura 3. Protocolo experimental. 
         Fonte: A autora(2017) 

 

 

 

 

 

2.4.1  Dados sociodemográficos e clínicos 

 

Para obtenção de dados sociodemográficos e clínicos foi utilizado um questionário 

elaborado pela autora contemplando informações referentes a idade, tipo estado civil, etnia, 

ocupação, escolaridade, renda familiar, presença de patologia (Apêndice 1).  
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2.4.2 Mini-Exame do Estado Mental  

 

 Primeiramente, para selecionar o grupo amostral de acordo com o perfil cognitivo foi 

aplicado o Mini-Exame do Estado Mental - MEEM, sendo constituído por duas partes, uma 

abrangendo a orientação e atenção, com pontuação máxima de 21 pontos e outra que aborda 

habilidades específicas, como nomear e compreender que possui uma pontuação máxima de 9 

pontos, totalizando um escore de 30 pontos, tendo o ponto de corte ≥ 17 pontos (Brucki et al, 

2003; Lourenço; Veras, 2006) (Anexo 2). 

 

2.4.3 Nível de Atividade Física 

 

Para o controle do nível de atividade física, todos os idosos foram submetidos a um 

treinamento de força realizado no período de 16 semanas, duas vezes por semana, duas séries 

de 8 a 10 RM em  8 exercícios: Leg Press horizontal, Puxador Frontal, Cadeira Flexora, 

Supino Reto Máquina, Agachamento, Remada ,Cadeira Adutora e Voador, organizados e 

numerados de modo que foram  executados de forma alternada por segmento, atendendo a 

cada dia, a mesma ordem de execução. A determinação da carga inicial foi feita através do 

teste de 10RM, porém a evolução da mesma se deu de forma contínua a cada treino a partir  

da PSE e observação da execução do movimento.  

 

 

2.4.4 Avaliação do estado nutricional 

2.4.4.1 Avaliação do consumo dietético 

 

A coleta de dados do consumo alimentar foi realizada mediante a aplicação do 

recordatório de 24 horas (R24H) (Apêndice 2) em dois momentos, obedecendo a um intervalo 

de 30 a 45 dias entre a aplicação do primeiro e do segundo, evitando-se a coleta dos dados dos 

fins de semana, a fim de se evitar possíveis influências do efeito da variação diária.  

Foram registrados os alimentos, as quantidades, em medidas caseiras, e a forma de 

preparação de cada alimento consumido, para auxiliar estes registros, foi utilizado um registro 
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fotográfico de alimentos e utensílios, contendo modelos de medidas caseiras e de porções de 

alimentos.  

Para analisar dos nutrientes e calorias consumidas foi utilizado o software Virtual 

Nutri Plus®, em seguida foi criada um banco de dados de alimentos no programa Excel® 

(Microsoft, Pacote Office, versão 2016) com informações do consumo dietético dos idosos.  

Por fim, as variáveis do consumo alimentar foram expressas pela média do consumo 

dos dois R24H, em seguida, analisada a ingestão alimentar encontrada para cada idoso. 

Para estimar o gasto energético total dos idosos, foi utilizada a determinação da 

Estimativa de Exigência de Energia (EER) conforme as Ingestões Dietéticas de Referências 

(DRI’s), considerando a faixa etária, sexo, idade, peso, estatura e nível de atividade física 

(NAF).  

Para análise de adequação do consumo de energia foi previamente calculada a EER, de 

acordo com a fórmula proposta pelo Institute of Medicine (IOM) para mulheres com idade 

superior a 19 anos (IOM, 2005). 

 

Equação 1 – Cálculo da EER para mulheres acima de 19 anos. 

EER (kcal/d) = 354 – 6,91 x idade + NFA x (9,36 x Peso + 726 x Estatura) 

NFA: 1,0 = sedentário 1,27 = ativo 1,12 = pouco ativo 1,45 = muito ativo 

 

 

Equação 2 – Cálculo da EER para homens acima dos 19 anos. 

EER (kcal/d) = 662 – 9,53 x idade + NFA x (15,91 x Peso + 539,6 x Estatura) 

NFA: 1,0 = sedentário 1,25 = ativo 1,11 = pouco ativo 1,48 = muito ativo 
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O consumo de calorias totais foi considerando os intervalos de 97% a 103% de 

adequação em relação à EER, sendo avaliado com base nos valores da distribuição aceitável-– 

Acceptable Macronutrient Distribution Ranges (AMDR), conforme apresenta o Quadro 2 

(IOM, 2005). 

 

Quadro 2 – Recomendações da distribuição aceitável-– Acceptable Macronutrient 

Distribution Ranges (AMDR) de macronutrientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IOM, 2005. 

 

Para fins de comparação dos valores médios do consumo de energia e 

macronutrientes, foram calculadas as recomendações médias por sexo e comparadas ao 

intervalo recomendado de energia e aos intervalos de distribuição aceitável para 

macronutrientes. 

A ingestão de ácidos graxos (AG) (saturados, monoinsaturados, poli-insaturados) e 

colesterol foram analisadas de acordo com os valores propostos pela V Diretriz Brasileira 

sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

2017. 

No quadro abaixo observa-se os valores de recomendações dietéticas utilizados como 

de referência para a verificação de adequação de ingestão energética, AG e fibras.  

 

 

 

 

 

 

 

Macronutrientes % de Intervalo 

de adequação  

Carboidrato 45-65% 

Proteína  10-35% 

Lipídeo total  5 - 10% 
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Quadro 3 – Recomendações dietéticas de ácidos graxos, colesterol e fibras alimentares.  

Fonte: Spostito, 2017. 

 

Para análise do consumo de micronutrientes, seguiu-se a recomendação proposta pelo 

IOM (Quadro 4) calculada pelo método da Estimated Average Requeriment (EAR) como 

ponte de corte (MARCHIONI;SLATER; FISBERG, 2004).  

Primeiramente, elaborou-se uma planilha do consumo de cada idoso no Excel® 

(Microsoft, Pacote Office, versão 2016), contendo as quantidades de nutrientes em cada 

alimento consumido. Em seguida, as dietas foram inseridas e analisadas no ambiente virtual 

do software Virtual Nutri Plus®. 

Em uma outra etapa, foi estabelecido o consumo médio final de cada indivíduo a fim 

de caracterizar o consumo habitual de cada nutriente dos dois dias, em seguida, verificou-se 

as adequações com as recomendações estabelecidas pela DRIS.  

Além disso, foi levado em consideração o Tolerable Upper Intake Level  (UL), 

considerado o nível de ingestão máximo tolerável. Os nutrientes cujos valores de EAR não 

estão estabelecidos foram analisados com a Adequate Intake (AI) como referência, 

calculando-se a proporção de indivíduos com ingestão superior a AI. 

Foi realizado o cálculo do percentual de inadequação para cada nutriente específico. 

Apenas os nutrientes mais relacionados com o processo de envelhecimento, foram: Vitamina 

A, B12, C, D, E e os minerais selênio e zinco. A análise dos micronutrientes foram 

apresentados como variável categórica (abaixo da EAR/ provavelmente adequado; acima da 

EAR/ provavelmente inadequado). 

 

 

 

Nutrientes Ingestão recomendada 

Ácidos graxos saturados < 10% do EER 

Ácidos graxos monoinsaturados Até 15% do EER 

Ácidos graxos poli-insaturados 5 - 10% do EER 

Colesterol Até 200mg 

Fibra Total 25g 

Fibra Solúvel 6g solúvel 
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Quadro 4 – Recomendações dietéticas de vitaminas e minerais. 

  

Fonte: DRI,2011. 

*Não determinado 

2.4.4.2 Exames Bioquímicos  

 

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

venosa profunda, por enfermeiro, farmacêutico e técnico de enfermagem responsável e 

habilitado para realizar o procedimento cumprindo todos os critérios necessários e indicados 

para a segurança dos indivíduos.  

A coleta ocorreu no laboratório da Faculdade de Ciências da Saúde da UERN, em dias 

pré-determinados e acordados em comum acordo com as participantes, evitando os dias em 

que eles estivessem realizando o programa de exercício resistido na FAEF. 

Foram coletados os determinados [mol] de colesterol total (CT) e frações, 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-C), de alta densidade (HDL-C), triglicerídeos (TG), 

glicose em jejum, e proteína C-reativa (PCR).  

As concentrações séricas de glicose, CT, HDL foram determinados pelo ensaio 

calorimétrico, e a determinação de foi realizada no soro a partir do método de PCR por 

turbidimetria, com metodologia ultrassensível específica para monitoramento cardiológico, 

com linearidade de 0,1 a 15 mg/L. 

 

Para o parâmetro avaliado de LDL, foi estimado através da fórmula de Friedewald (L= 

CT-HDL- TG/5). 

Nutrientes 
Ingestão recomendada 

EAR UL 

Vitamina A 500 3000 

Vitamina B12 2 ND* 

Vitamina C 60 2000 

Vitamina D 10 100 

Vitamina E 12 1000 

Selênio 45 400 

Zinco 6,8 40 
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A classificação dos valores de referência para a determinação do CT, LDL-c, HDL-c e 

TG seguiu a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (SBC, 2017) 

(Quadro 5). 

 

Quadro 5. Valores referenciais do perfil lipídico para adultos maior que 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: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes,2017-2018. 

 

Em relação aos pontos de corte para a comparação da glicose, foram adotadas as 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018) (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Recomendações da glicemia de jejum 

 

Glicose em jejum (mg/dL) Classificação 

<100 Normoglicemia 

≥100 a < 126 Pré-diabetes ou risco aumentado para DM 

≥ 126 Diabetes estabelecido 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes,2017-2018. 

 

 

Para avaliar o risco cardiovascular, utilizou-se a proteina C-reactiva de alta 

sensibilidade (PCR-as) a partir dos valores de referência dos parâmetros avaliados (Quadro 7). 
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Quadro 7. Valores de referência de risco relativo de evento coronariano associado ao PCR-

as.  

Exame Valores (mg/dl) Categoria 

 

PCR-as 

≤ 1 

1-3 

≥ 3 

Baixo risco  

Risco intermediário 

Risco elevado  

           Fonte: Pearson, et al. (2003). 

 

2.4.4.3 Indicadores antropométricos 

2.4.4.3.1 Peso e a Estatura 

 

Os dados antropométricos de peso e Estatura (Figura 4) foram obtidos para cálculo do 

índice da massa corporal (IMC) e para as necessidades energéticas estimadas (EER).  

Para a realização das medidas antropométricas de peso e estatura foram mensuradas 

conforme técnicas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde.  

Foi padronizado entre a equipe de avaliadores treinados a utilizar sempre o mesmo 

lado do corpo do indivíduo na primeira vez e nas subsequentes.  

As medidas antropométricas foram mensuradas em duplicata, por dois avaliadores. 

Para aferição do peso corporal foi utilizada balança eletrônica da marca MIC ®, com 

capacidade de 500 kg. As participantes foram pesadas, em jejum de 2 horas, no período 

manhã, com vestimentas leves e sem calçados.  A estatura foi obtida a partir da média de duas 

mensurações, com um estadiômetro portátil Caumaq®, com precisão de 1 mm e base 

antiderrapante, com capacidade de Medição de 115 cm a 210 cm.  

O indivíduo foi posicionado no centro e abaixo do equipamento com a cabeça livre de 

adereços e foi realizada a leitura da estatura com o indivíduo ainda posicionado, sem soltar a 

parte móvel do equipamento.  

Quando houve diferença superior a 0,5 cm entre as aferições, foi realizada uma 

terceira medida e calculada a média das duas mais próximas. 
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Figura 4. Avaliação antropométrica de peso e Estatura. 

         Fonte: A autora(2017) 

2.4.4.3.2 Estado Nutricional Antropométrico 

 

Os dados sobre o estado nutricional dos participantes foram obtidos a partir da massa 

corporal (IMC), por meio da relação da medida de peso (Kg) e da Estatura (em metros) ao 

quadrado, utilizando pontos de corte para classificação recomendada por Lipshitz (1994) 

(baixo peso, eutrófico e sobrepeso).  

De posse dessas medidas, foi calculado o IMC pela equação IMC = peso/(altura)², e 

seguindo a classificação abaixo (Quadro 6): 

 

QUADRO 6. Classificação do estado nutricional de idosos. 

 

 

 

 

 

       Fonte: Lipshitz,1994. 

 

 

 

IMC (kg/m²) Classificação 

<22 Baixo peso 

22,0-27,0 Eutrófico 

>27,0 Sobrepeso  
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2.4.4.3.3 Composição Corporal 

 

A composição corporal (gordura corporal e massa livre de gordura) foi avaliado 

através da técnica de Absortometria Radiológica de Dupla Energia – Dual Energy X-ray 

Absorptiometry (DEXA), utilizando equipamento Lunar Prodigy Advance da General Electric 

Company©, com emissão de radiação efetiva de 1 a 5 µGy (Micro Grays) por exame, 

equivalente a radiação natural de = 5 a 8 µGy.  

Para avaliação da composição corporal por meio do Dexa, os sujeitos foram 

encaminhados ao Laboratório do Movimento Humano, no Departamento de Educação Física 

da Universidade da Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, na cidade de Natal.  

A avaliação ocorreu com o sujeito deitado em decúbito dorsal, trajando roupas leves 

sem peças de metal, bem como adereços (relógio, brincos, anéis etc) e descalço, centralizada 

na plataforma do equipamento, dentro da área de varredura delimitada, com braços estendidos 

ao longo do corpo, mãos abertas, com as palmas voltadas para o corpo, dedo polegar para 

cima e as pernas foram imobilizadas com faixa de velcro (Figura 5).  

Para realização do exame, os idosos seguiram as recomendações: jejum de alimentos e 

água nas duas horas antecedentes, e não realizar atividade físicas nas 24 horas prévias.  

Em relação ao equipamento, foi previamente calibrado antes de qualquer análise e 

posteriormente foram inseridas no software de sobre informações referentes a peso, estatura, 

idade e etnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Posicionamento no equipamento para a realização do exame DEXA. 

         Fonte: A autora(2017) 

 



39 

 

 

2.4.5 Distribuição da suplementação do farelo de aveia 

 

Para este estudo, foi distribuído uma suplementação para o grupo experimental, sendo 

ofertado conteúdo do farelo da aveia pesado no laboratório de técnica e dietética da 

Universidade Potiguar (UNP), utilizou-se de uma balança semi-analítica, o conteúdo pesado 

foi armazenado em saco plástico cuja medidas são 6x23 cm, contendo 30 g de farelo de aveia 

que corresponde aproximadamente 26,67% da recomendação da EAR (Figura 6). 

Além disso, os participantes da pesquisa receberam instrução apenas para ingerir o 

produto juntamente com os alimentos (sucos, frutas, leite etc.) ao longo do dia, sem modificar 

seu hábito alimentar.  

Em relação a distribuição da suplementação, os voluntários recebiam em quantidade 

suficiente para 7 dias, mantendo-se contato semanalmente, para reposição e monitoria do 

consumo através de uma ficha controle.  

No quadro 7 apresenta a composição nutricional do produto comercial (farelo de 

aveia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Pesagem do farelo de aveia.  
         Fonte: A autora(2017). 
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Quadro 9: Informação do nutricional do rótulo do farelo de aveia. 

 
Porção 30g (3 colher de sopa) 

Nutriente Quantidade por porção % VD* 

Valor energético 131kcal=550 Kj 7 

Carboidratos 18g 6 

Proteínas 7,1 9 

Gorduras totais 3,1 6 

Gorduras saturadas 0,6mg 3 

Gorduras trans 0 mg 0 

Fibra total 5,6 mg 22 

Sódio 0 mg 0 

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem 

ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Contém glúten. 

Fonte: Dubai®, 2017. 

 

 

 

2.5 Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi conduzida no programa IBM SPSS® versão 22.0 para Microsoft 

Windows®, adotando um nível de significância de p < 0,05 para todos os testes estatísticos. 

 A análise descritiva das variáveis quantitativas com distribuição normal foi feita pela 

apresentação da média, desvio-padrão e intervalo de confiança (IC 95%). 

No intuito de garantir a confiabilidade dos procedimentos estatísticos, foram realizadas 

análises da normalidade (Shapiro-Wilk) dos dados, de acordo com os grupos avaliados, em 

que foi verificado assimetria.  

Foi realizado o teste de Wilcoxon para amostras pareadas no intuito de analisar as 

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

inferencial, foi utilizada o teste U de Mann-Withney para amostras independentes, no intuito 

de analisar as diferenças relacionadas ao fator grupo (Experimental= suplementação e 

Controle= sem suplementação).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise das características gerais da amostra estudada (Tabela 1), destaca-se entre 

os idosos avaliados (n=60), um predomínio do sexo feminino, com idade média de 69,38 

(±6,36) anos, sendo a maioria com baixo de nível de escolaridade (56,7%), maior proporção 

de viúvos(50%), com renda familiar de até um salário mínimo(70%), no arranjo familiar, 

reside com duas pessoas em seu domicílio (33,3%).  

O estado nutricional antropométrico foi caracterizado pela elevada frequência de 

sobrepeso.  

Observou-se que a HAS foi a patologia que apresentou maior frequência na população 

pesquisada (38,3%). Vale destacar que, vários indivíduos apresentaram mais de uma 

patologia, ou seja, foram diagnósticos com HAS e DM (Tabela 2). 

Em relação ao consumo alimentar habitual dos idosos estudados de ambos os grupos 

foi caracterizado pela possível inadequação de energia, carboidratos, proteínas, gordura total, 

de fibras totais e solúveis, bem como dos nutrientes que auxiliam na manutenção do 

organismo.  

Percebeu-se que o consumo médio grupo experimental apresentou energia igual a 

1359,16 Kcal, 794,41 Kcal de carboidratos (CHO), 252,24 Kcal de proteína (PTN) e 346,52 

de gordura total. Enquanto o grupo controle apresentou consumo médio de energia, CHO e 

gordura total inferior, e PTN superior ao consumo do grupo experimental.  

Quanto ao consumo médio de fibra total e solúvel, observou-se um maior consumo no 

grupo controle em relação ao experimental (Gráfico 1).  

Na Tabela 3 demonstra as recomendações em relação ao consumo mediano de energia 

e macronutrientes, em pode ser observado que não houve diferença significativa entre grupos 

dos idosos. 

Essa desproporção do consumo habitual na dieta dos idosos pode ocasionar a sua 

saúde alterações no perfil bioquímicos, antropométricos, seja ele pelo consumo excessivo 

quanto insuficiente (Pinho et al, 2012). 

Por isso, a alimentação é entendida como parte integrante das práticas de saúde 

institucionais e individuais, desempenhando papel relevante ao longo da vida e mantêm uma 

estreita relação com o perfil de saúde–doença, especialmente quando se trata de longevidade e 

das patologias que se associam à idade como doenças cardiovasculares, DM, HAS e 
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obesidade, e que interferem diretamente no consumo alimentar (TRAMONTINO, 2009; 

NUNES, 2012).  

O baixo consumo de fibras alimentares na população estudada pode estar relacionado 

com o uso de prótese dentária, visto que as consistências dos alimentos ricos em fibras 

(vegetais, hortaliças e frutas) apresentam uma consistência mais rígidos dificultando o 

processo de mastigação desses alimentos (Freitas; Philippi; Ribeiro, 2011).  

Como parte da alimentação diária dos idosos, as frutas, legumes e verduras, porém a 

quantidade consumida ainda é insuficiente para ajudar prevenir as principais DCNT (Fisberg 

et al, 2013). 

Quanto ao consumo de minerais, o selênio, pode ser utilizado na avaliação nutricional 

de idosos desnutridos, uma vez que eles podem estar reduzidos na desnutrição, e consumo 

adequado de zinco é fundamental para o desenvolvimento de atividade enzimática, 

antioxidante, e considerado um componente importante na função reguladora da síntese e 

degradação dos macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras totais) (Santos; Machado; 

Leite, 2010; Cozzolino, 2012). 

No tocante de nutrientes, também não se observou diferença significativa entre as 

recomendações em relação ao consumo mediano de micronutriente dos idosos entre grupos 

(Tabela 4). 

Em relação a classificação do consumo de energia, carboidrato e gordura total, 

observou-se respectivamente 86,67%, 71,67% e 70% abaixo do recomendado (Gráfico 2). 

Da mesma forma, verificou elevadas possibilidades de prevalências de inadequação, 

com percentuais acima de 70% para vitaminas A, C, D e E, e para os minerais selênio e zinco, 

94,34 % e 86,79% respectivamente.  

Destaca-se a ingestão de 100% de possivelmente adequado para os ácidos graxos e 

100% possivelmente inadequado para vitamina B12 (Gráfico 2). 

No que se refere a suplementação intra grupo experimental apresentou diferença 

estatística no peso, triglicerídeos, glicose e massa livre de gordura.  

No entanto, o peso apresentou um aumento que possivelmente ocorreu devido a 

hipertrofia muscular, por serem indivíduos ativos.   

O triglicerídeo apresentou um crescimento, fato este que possivelmente estar 

associado a compensação alimentar de indivíduos ativos, ou antes da realização do exame 

laboratorial não seguiu as recomendações necessárias, visto que o consumo alimentar em sua 

maioria apresenta abaixo do recomendado. 
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A glicose no grupo experimental apresentou um aumento significativo, mas vale 

ressaltar que havia indivíduos com sua DM descompensada. 

O indicador inflamatório, o PCR, apresentou uma diminuição o que se caracteriza 

favorável como marcador clínico, e principalmente para o processo de envelhecimento.  

No percentual de gordura e o LDL, embora estatisticamente não houve significância, 

observou-se uma redução positiva inta grupo suplementado. 

Mas partindo do ponto de vista clínico, os indivíduos suplementados apresentaram 

efeito de controle sob os níveis séricos de glicose em relação ao grupo controle. 

Em relação aos momentos pré e pós, o momento pré entre grupos não apresentou 

diferença estatística, o que mostra que os indivíduos estavam em uma condição de saúde 

semelhante.  

No momento pós entre grupo, o colesterol total (CT) dos idosos suplementados 

apresentaram uma diferença significativa, isto é, houve uma redução do CT quando 

comparada aos idosos do grupo controle. 

De forma geral, o grupo controle apresentou um aumento na maioria dos marcadores 

bioquímicos quando comparados com os indivíduos suplementados com o farelo de aveia. 

Com isso, vale destacar que a variável consumo alimentar não foi controlada sendo 

assim, possível identificar o efeito apenas da suplementação sob os níveis séricos.  

Os resultados analisados apontam que a suplementação do farelo de aveia apresentou 

melhorias no controle no colesterol total, triglicerídeos, glicemia de jejum e auxiliou na 

diminuição do percentual de gordura. 

Desse modo, a avaliação do consumo alimentar possibilita um diagnóstico do estado 

nutricional do indivíduo ou da população e, por ser uma variável complexa que interage 

diretamente com o meio social e econômico, é fator essencial para estudos de epidemiologia 

nutricional devido ao importante papel que a dieta assume no aumento da obesidade em 

muitos países e sua possível relação com doenças crônicas (LIBERALINO, 2011; CHAGAS, 

2013). 

O controle dessas variáveis é necessário para prevenir o surgimento e/ou agravamento 

de obesidade, DM, e da dislipidemia, sendo este um quadro clínico que está relacionado com 

alterações nos níveis séricos de colesterol e/ou triglicerídeos repercutindo sobre as 

lipoproteínas plasmáticas circulantes podendo ocasionar o surgimento das DCV (Santos et al., 

2015). 
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Do ponto de vista do metabolismo das lipoproteínas; os triglicerídeos (TG) e o 

colesterol (CT) estão entre os lipídios mais importantes biologicamente, por isso, tem sido 

enfatizada nas últimas décadas como importante fator de risco cardiovascular (Brasil, 2013).  

As lipoproteínas plasmáticas são divididas em classes: lipoproteínas de densidade 

muito baixa (VLDL-C), lipoproteínas de densidade intermediária (IDL-C), lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL-C) e lipoproteínas de alta densidade (HDL-C) que desempenham 

funções de transporte de lipídios circulantes no plasma evitando o acumulo nas artérias 

(Daniels et al., 2009). 

A partir das alterações no perfil lipídico, com aumento do CT, LDL-C e diminuição de 

HDL desencadeará um processo inflamatório a nível plasmático provocada por altas 

concentração de CT, fato este, considerado um importante fator preditivo para o 

desenvolvimento de DCV, sendo o LDL-C responsável pelo transporte de 70% do colesterol 

plasmático (Brasil, 2013). 

Assim, o controle dos níveis de CT, principalmente nos níveis de LDL-C, TG, são 

fatores que estão diretamente ligados com a redução de doenças cardiovasculares, enquanto, a 

elevação sérica do HDL-C promove efeito protetor (Silva et. al, 2015). 

São diversos os fatores que podem ocasionar o desenvolvimento das dislipidemias, tais 

como: genética (etiologia primária), hábitos de vida inadequados (dieta, tabagismo, 

sedentarismo, consumo de álcool), doenças (obesidade, diabetes mellitus, hipotireoidismo) 

(Lachtermacher, 2004; Mendes et al., 2006; Moreira et al., 201; Sbc, 2017;). 

Visando manutenção dos marcadores antropométricos e bioquímicos, o tratamento não 

farmacológico por meio das fibras dietéticas vem desempenhando papeis fundamentais na 

prevenção de DCNT, sendo que os alimentos ricos em fibras devem ser consumidos 

diariamente em dentro das recomendações (Santos et al., 2015). 

 As fibras dietéticas podem ser classificadas em solúvel e insolúvel, e apresentando em 

sua dieta habitual um consumo adequado dessas fibras alimentares promovem, ao indivíduo, 

efeitos fisiológicos benéficos, como os laxativos, diminuição do colesterol sanguíneo e/ou 

atenuação da glicose sanguínea, e são encontradas principalmente em cereais, leguminosas, 

hortaliças e frutas, é um meio de prevenção de doenças coronarianas (Camire, 2001; Davy et 

al., 2002). 
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Em alguns estudos, verifica-se que o efeito terapêutico das fibras solúveis tem 

desempenhado um potencial diminuidor de colesterol, e por isso deveriam ser consideradas no 

controle dietético da hipercolesterolemia (Prass, 2006).  

Com isso, a suplementação a partir dos alimentos que são ricos nesse tipo de fibra, o 

cereal aveia é uma excelente fonte por apresentar um bom valor nutricional, como também, 

são comuns e fáceis de serem incorporados à dieta de um paciente e destaca-se dentre os 

outros cereais por seu teor e qualidade proteica, variando de 12,40 a 24,50% no grão 

descascado; (Ruberfroid, 1993; Santos et al., 2015). 

 A β-glucana é a fibra que estar presente maior concentrações no farelo de aveia, 

possui mecanismos de ação na diminuição do colesterol, por apresentar uma capacidade de 

retenção hidríca, e com sua propriedade de formação de gel, com isso ocorre a diminuição da 

absorção do colesterol promovendo o aumento da excreção de gordura nas fezes, impedindo 

também a reabsorção (BRENNAN, 2005; NAUMANN et al, 2011). 

Uma vez essa fibra no estômago e no intestino delgado, aumentam a viscosidade do 

bolo alimentar, diminuindo a atividade de certas enzimas digestivas, influenciando 

diretamente na taxa de digestão e absorção de nutrientes (MIRA; GRADL; CÂNDIDO, 

2009).  

A fibra alimentar da aveia apresenta ainda propriedades hipocolesterolêmicas e 

hipoglicêmicas e está presente em altas concentrações no grão, e tornou-se nos últimos 

tempos objeto de estudos mais aprofundados em função de suas propriedades funcionais e 

benefícios à saúde humana, por auxiliar na redução dos níveis de colesterol do sangue 

(GUTKOSKI; PEDÓ, 2000; WEBER; GUTKOSKI; ELIAS, 2002; Santos et al., 2015).  

O efeito terapêutico é conhecido pelo efeito protetor contra DCV, por serem 

responsáveis pela diminuição dos níveis séricos de colesterol e suas frações (NÖRNBERG; 

LIBERALI; COUTINHO, 2013). 

A partir dos resultados já observados, alguns profissionais da saúde têm recomendado 

produtos à base de aveia como uma forma de prevenir a hipercolesterolemia e a DM, 

permitindo melhor controle glicêmico, aumento da sensibilidade periférica à insulina e 

redução às doses necessárias de insulina exógena (Moratoya et., 2013). 
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Vale ressaltar, os demais benefícios atribuídos ao consumo adequado da fibra solúvel 

(β-glucana) estão envolvidos na prevenção da constipação; aumento da saciedade; redução do 

risco de DM tipo 2 e doenças cardiovasculares (ADA, 2002). 

Quantos aos fatores relacionados as patologias, sabe-se que a ausência de exercício 

físicas aumentam os riscos de desenvolver as DCNT, por isso é importante manter relação 

entre a prática de atividade física e alimentação adequada para contribuir com o aumento da 

expectativa de vida dos indivíduos da terceira idade (Tinôco, Rosa, 2015). 

Por esse motivo, identifica-se a necessidade de prevenir patologias e/ou promover a 

saúde através de uma alimentação adequada através de estratégias nutricionais no âmbito da 

atenção básica visto que a maioria dos idosos são assistidos por essa rede de atenção à saúde, 

como também, inserido o profissional nutricionista na equipe de referência a fim de 

minimizar a possível explicação para o consumo inadequado, tanto em termos quantitativos e 

qualitativos, por ausência ou pouca aderências as consultas com o profissional nutricionista 

(Cabral, 2015). 

Entre as limitações desse estudo, podem ser destacadas: a ausência do controle da 

alimentação, avaliações de mais marcadores bioquímicos, como também, a ausência de 

treinamento resistido. 
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Tabela 1 - Características sociodemográficas dos idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis  n % 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

  

09 

51 

 

15,0 

85,0 

Faixa Etária 

60 - 69 anos 

70 - 79 anos 

80 anos e mais 

  

33 

22 

05 

 

55,0 

36,7 

  8,3 

Escolaridade 

Analfabeto 

E. Fundamental Incompleto 

E. Médio Completo 

E. Médio Incompleto 

E. Superior Completo 

  

10 

34 

03 

11 

02 

 

16,7 

56,7 

  5,0 

18,3 

  3,3 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

Divorciado  

Viúvo 

Etnia 

Branco 

Pardo 

Negro 

Renda Familiar 

Até um Salário Mínimo  

2-4 Salário Mínimo 

>4  Salário Mínimo 

  

07 

21 

02 

30 

 

17 

36 

07 

 

42 

15 

05 

 

11,7 

35,0 

  3,3 

50,0 

 

28,3 

60,0 

11,7 

 

70,0 

25,0 

5,0 

Nº de pessoas no domicílio 

Uma 

Duas 

Três 

Quatro 

Cinco 

Seis 

  

14 

20 

15 

05 

03 

03   

 

23,3 

33,3 

25,0 

  8,3 

  5,0 

  5,0 
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Tabela 2 - Frequência estado nutricional, de hipertensão (HAS) e diabetes (DM) dos idosos. 

Variáveis  n % 

Estado Nutricional 

Baixo peso 

Eutrofia 

Sobrepeso 

Patologia 

      HAS 

      DM 

      HAS/DM 

      Sem patologia 

     

  

06 

26 

28  

  

33 

06 

07 

24                   

 

10,0 

43,3 

46,7 

 

38,3 

10,0 

11,7 

40,0 

 

Gráfico 1: consumo médio de energia, carboidrato, proteínas, gordura total, fibra total e 

solúvel entre grupos. 
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Tabela 3- Recomendações e consumo mediano, mínimo e máximo dos macronutrientes, colesterol e fibra total dos idosos com e sem 

suplementação do farelo de aveia. 

*p - correspondente ao teste U de Mann-Withney para amostras independentes. 

** AI- ingestão adequada. 

 

 

 

 

Macronutrientes 
Recomendação 

Nutricional 

Grupo Experimental 

Consumido 

Grupo Controle 

Consumido 

Valor 

de p* 

Mínimo-

Máximo 

Mediana(Intervalo 

interquartil) 

Mínimo-

Máximo 

Mediana(Intervalo 

interquartil) 

U 

Energia 1735 Kcal 445,88- 

3060,81Kcal 

1277,46( 531,54) 566,69- 

3066,25Kcal 

977,79( 611,96) 0,103 

Proteína 10-35% 17,91- 106,12g 173,98(73,63) 31,33-182,39g 43,55(39,29) 0,215 

Carboidrato 45-65% 72,23- 565,54g 59,92(35,76) 71,52-589,89g 153,76(110,62) 0,326 

Gordura total 20-35% 10,67- 81,30g 34,75(29,24) 16,33-72,65g 24,37(23,01) 0,165 

AG saturados ≤ 7%calorias totais 2,07- 33,12g 9,36(7,86) 4,31-24,84 8,28(9,25) 0,459 

AG polinsaturados ≤ 10% calorias totais 0,13-12,02 3,71(5,62) 0,56-12,14 4,11(5,26) 0,767 

AG monoinsaturados ≤ 20% calorias totais 0,09- 22,70g 5,973(4,98) 1,26-17,09 7,17(7,68) 0,684 

Colesterol <200 mg 11,55- 520,18g 166,85( 139,20) 29,87-503,63 100,38(236,73) 0,493 

Fibra Total 21** 5,74- 51,42g 121,60( 13,35) 4,68-71,18 16,64(16,06) 0,470 
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Tabela 4- Recomendações e consumo mediano, mínimo e máximo dos nutrientes dos idosos com e sem suplementação do farelo de aveia. 

*Não determinado 

 

 

 

 

Micronutrientes 

Recomendação 

Nutricional 

Grupo Experimental (com suplementação) 

Consumido 

Grupo Controle (sem suplementação) 

Consumido 

Valor 

de p 

EAR UL Mínimo-Máximo Mediana(Intervalo 

interquartil) 

Mínimo-Máximo Mediana(Intervalo 

interquartil) 

U 

Vitamina A (μg) 

 

500 3000 0,89-905,75 224,29( 465,92) 7,24-1105,68 312,34(595,37) 0,354 

Vitamina B12 (μg) 

 

2 ND* 0,00- 11,57 0,73(11,75) 0,00-7,20 0,18(1,13) 0,376 

Vitamina C (mg) 

 

60 2000 2,26- 2537,57 66,87( 238,46) 9,11-3669,51 77,40(146,26) 0,657 

Vitamina D (μg) 10 100 0,00- 2,78 0,34(0,69) 0,00-25,00 0,10(0,51) 0,443 

Vitamina E (mg) 

 

12 1000 0,20- 15,98 5,54(5,12) 1,01-16,49 5,39(5,56) 0,824 

Selênio (μg) 45 400 0,99-66,91 16,46(28,50) 3,22-64,79 19,59(19,07) 0,767 

Zinco (mg) 6,8 40 1,31-15,42 4,56(3,47) 1,70-31,33 4,53(2,72) 0,459 
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Gráfico 2: Classificação do consumo médio de energia, carboidrato, proteína, gordura total, fibra total, solúvel e micronutrientes entre grupos. 
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Tabela 5- Estatísticas das diferenças entre as medianas dos resultados da suplementação do farelo de aveia para grupo experimental e controle 

pós intervenção.  

 

Indicadores Grupo n Pré Pós p Valor % efeito 
p Valor 

(pré) 

p Valor 

(pós) 

Peso 

GE-Com 

suplementação 
30 61,1 (57,69-66,59) 64,0 (58,57-67,21) 0,049* 4,75 

0,40 0,42 
GC – Sem 

suplementação 
30 62,4 (59,30-67,27) 62,7 (59,19-67,77) 0,077 0,48 

IMC 

GE-Com 

suplementação 
30 26,30 (25,21-29,15) 

26,92 (25,30-

28,51) 
0,274 2,36 

0,77 0,60 
GC – Sem 

suplementação 
30 28,00 (24,02-29,47) 

27,80 (23,91-

29,55) 
0,019* 0,71 

LDL 

GE-Com 

suplementação 
30 

139,20 (126,73-

158,35) 

134,40 (114,95-

148,72) 
0,666 3,45 

0,40 0,07 
GC – Sem 

suplementação 
30 

155,20 (131,19-

166,09) 

151,20 (133,54-

163,99) 
0,888 2,58 

HDL 

GE-Com 

suplementação 
30 49,00 (47,64-54,92) 

49,00 (46,15-

53,21) 
0,299 0,00 

0,85 0,83 
GC – Sem 

suplementação 
30 49,00 (46,89-55,55) 

48,00 (44,73-

53,53) 
0,182 2,04 

CT 

GE-Com 

suplementação 
30 

217,00 (197,71-

231,01) 

206,00 (188,68-

222,68) 
0,959 5,07 

0,26 0,019** 
GC – Sem 

suplementação 
30 

227,00 (203,19-

243,24) 

230,00 (213,18-

246,56) 
0,948 1,32 

TG 

GE-Com 

suplementação 
30 84,00 (79,97-125,44) 

104,00 (94,49-

147,14) 
0,011* 23,81 

0,08 0,05 
GC – Sem 

suplementação 
30 

113,93 (95,64-

137,93) 

159,00 (124,46-

195,28) 
0,1 39,56 
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Continuação da Tabela 5. 

Os valores estão expressos em mediana e inervalo de confiança. 

* Diferença significativa em relação ao efeito do suplemento intra-grupo. ** Diferença significativa em relação ao pré teste inter-grupo. 

ART-Androide Região Total; GRT-Ginoide Região Total;   TMG- Total Massa Gorda; MLG- Massa Livre de Gordura ; %G- percentual de gordura.

Indicadores Grupo n Pré Pós p Valor % efeito 
p Valor 

(pré) 

p Valor 

(pós) 

GLIC 

GE-Com 

suplementação 
30 

90,40 (92,24-

119,96) 

101,70 (102,07-

134,37) 
0,002* 12,50 

0,22 0,72 
GC – Sem 

suplementação 
30 

94,99 (82,29-

141,38) 

107,60 (97,69-

137,19) 
0,031 13,28 

PCR 

GE-Com 

suplementação 
30 5,00 (3,72-6,21) 2,00 (2,33-6,13) 0,066 60,00 

0,77 0,50 
GC – Sem 

suplementação 
30 5,20 (3,96-11,47) 1,90 (1,49-6,04) 0,003* 63,46 

ART 

GE-Com 

suplementação 
30 

45,10 (42,37-

48,67) 

45,40 (41,89-

47,92) 
0,6 0,67 

0,46 0,99 
GC – Sem 

suplementação 
30 

46,80 (40,29-

49,08) 

46,20 (41,03-

49,04) 
0,516 1,28 

GRT 

GE-Com 

suplementação 
30 

43,20 (41,12-

45,92) 

42,10 (40,48-

45,12) 
0,077 2,55 

0,74 0,90 
GC – Sem 

suplementação 
30 

45,30 (39,60-

48,20) 

44,60 (38,72-

47,17) 
0,072 1,55 

TMG 

GE-Com 

suplementação 
30 

24,23 (22,75-

28,46) 

23,64 (22,75-

28,19) 
0,577 2,43 

0,89 0,97 
GC – Sem 

suplementação 
30 

24,80 (22,84-

28,99) 

24,34 (22,87-

28,84) 
0,819 1,85 

MLG 

GE-Com 

suplementação 
30 

34,84 (33,73-

37,89) 

34,77 (33,41-

37,56) 
0,023* 0,20 

0,51 0,54 
GC – Sem 

suplementação 
30 

35,04 (33,91-

39,76) 

35,15 (33,68-

39,42) 
0,034 0,31 

%G 

GE-Com 

suplementação 
30 

41,10 (38,96-

43,19) 

40,20 (38,26-

42,22) 
0,119 2,19 

0,80 0,90 
GC – Sem 

suplementação 
30 

42,30 (37,56-

44,55) 

41,90 (36,72-

43,57) 
0,117 0,95 
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Diante dos resultados, conclui-se que o estado nutricional (consumo alimentar, 

indicadores antropométricos e bioquímicos) de idosos submetidos ou não a suplementação do 

farelo de aveia foi caracterizada pela elevada frequência de sobrepeso, e patologia que 

apresentou maior frequência na população pesquisada. 

Em relação ao consumo alimentar habitual dos idosos estudados de ambos os grupos 

foi caracterizado pela possível inadequação de energia, carboidratos, proteínas, gordura total, 

de fibras totais e solúveis, bem como dos nutrientes que auxiliam na manutenção do 

organismo.  

A suplementação do farelo de aveia contribuiu no controle do perfil lipídico, 

glicêmico, e no auxílio da diminuição da composição corporal em idosos.  

Diante do aumento acelerado da população idosa, recomenda-se elaboração de mais 

estratégias voltadas a promoção da saúde na terceira idade interligadas ao aspecto nutricional 

através da utilização do farelo de aveia como alternativa de baixo custo, de fácil acesso a 

população assistida principalmente, na atenção primária a saúde.  

Dessa forma, é necessário melhorar os hábitos alimentares através do monitoramento 

do estado nutricional e o incentivo à prática de atividade físicas que viabilizem junto com a 

estratégia de suplementação do farelo de aveia, a prevenção de distúrbios nutricionais e 

doenças crônicas, além de contribuir com a melhoria da condição de saúde dos que 

envelhecem. 
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APENDICE 

Apêndice 1- QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRAFICO 

 

Nome:_______________________________________________ 

Estado civil: 

1.(   ) Solteira 2.(   ) Casada  3.(   ) Separada 4.(   ) Viúva 

Etnia: 

1.(   ) branca 2.(   ) parda 3.(   ) negra 4.(   ) indígena 

Escolaridade: 

1.(   ) ensino fundamental completo 2.(   ) ensino médio completo 

3.(   ) ensino superior completo 4.(   ) pós-graduado 

Profissão: ____________________ 

Número de pessoas no domicílio: ______ 

Renda familiar mensal: 1.(   ) até 1 SM  2.(   ) 2 – 4 SM 3. (   ) > 4 SM 
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Apêndice 2- RECORDATÓRIO DE 24 HORAS (R24H) 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE E SOCIEDADE 

 

RECORDATÓRIO DE 24 HORAS (R24H) 

 

LOCAL/ 

HORÁRIO 

TIPO DE 

REFEIÇÃO 

ALIMENTO QUANTIDADE 

(MEDIDA 

CASEIRA) 

OBSERVAÇÃO 

LOCAL: 

 

HORÁRIO: 

    

LOCAL: 

 

HORÁRIO: 

    

LOCAL: 

 

HORÁRIO: 

    

LOCAL: 

 

HORÁRIO: 

    

LOCAL: 

 

HORÁRIO: 

    

 

     Assinatura do participante : _______________________________________________ 

Data da Entrevista: ___/___/___ 

 

S (  ) T (  ) Q(  )  Q (  ) S (  ) S (  ) D(  ) 

Cod.Entrevistador: 

_______________ 

Cod.UBS: 

_________ 

N° Quest.:  

 

_________ 
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Anexo 1-PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: EFEITO DO CONSUMO DE AVEIA E PRÁTICA DE ATIVIDADE 

FÍSICA EM IDOSOS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. Pesquisador: Paloma Katlheen 

Moura Melo Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 64617217.0.0000.5294 

Instituição Proponente: Faculdade de Ciências da Saúde 

DADOS DO PARECER : 

Número do Parecer: 

2.113.336 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto de mestrado, caracterizado enquanto estudo pesquisa de caráter 

experimental do tipo ensaio clínico randomizado (ECR), tendo por Instituição Proponente a 

UERN, a ser desenvolvido no período de Fevereiro/17 a Março/19. O estudo tem como 

objetivo Descrever o efeito do consumo de aveia e da prática de atividade física em idosos, 

bem como, conhecer a frequência dos fatores de risco das doenças crônicas não 

transmissíveis. A pesquisa acontecerá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no 

programa de extensão “Mais Saúde”, promovido pelo Núcleo de Atividade Física e Esporte – 

NAFEL da Faculdade de Educação Física – FAEF, na cidade de Mossoró/RN. O local 

beneficia uma população de 100 idosos com atividades físicas variadas e atendimento 

nutricional e físico. A população média será de 80 participantes com idade igual ou superior a 

60 anos, de ambos os sexos. A amostra será dividida em 03 grupos: • Grupo Dieta com aveia 

(G1) (n=27): realizará acompanhamento (avaliações) sem atividade física.• Grupo Dieta com 

aveia e Atividade Física (G2) (n=27): realizará acompanhamento (avaliações) 

simultaneamente com a atividade física.• Grupo controle (GC) (n=26) : realizará 

acompanhamento (avaliações) sem aveia e sem atividade física. O período de estudo será de 

UERN - UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 



66 

 

 

12 semanas e o acompanhamento das coletas de dados ocorrerá a cada 4 semanas, havendo 

uma coleta antes do início da pesquisa para obtenção de dados preliminares e, posteriormente, 

comparar com os resultados após a inserção do participante na pesquisa. Será utilizado um 

questionário para avaliar as condições de saúde, realizará medidas de peso e altura, aplicará 

um questionário para avaliar as atividades físicas, utilizará também de um recordatório de 24h 

para averiguar o consumo alimentar, bem como fará uso de coleta de sangue para análises 

bioquímicas. A análise dos dados será realizada no programa Statistical, Package for the 

Social Sciences (IBM SPSS®) versão 20.0 para Microsoft Windows®. A normalidade da 

distribuição das variáveis será verificada pelo teste de Kolmogorov-Sminorv. O nível de 

significância de 5% será utilizado para todos os testes estatísticos. A análise descritiva das 

variáveis quantitativas com distribuição normal será feita pela apresentação da média, desvio-

padrão e intervalo de confiança (IC 95%). As variáveis categóricas serão apresentadas por 

frequências absolutas e relativas. A associação entre as categorias será conduzida pelo teste 

do qui-quadrado de Pearson. No que tange aos aspectos éticos, estão previstos os benefícios, 

os riscos e as estratégias para minimização desses últimos de forma adequada. Outrossim, 

estão previstos o ressarcimento e a indenização quando as circunstâncias determinarem. O 

orçamento apresentado é da ordem de R$ 1.416,00 e a fonte orçamentária é própria dos 

pesquisadores. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Descrever o efeito do consumo de aveia e da prática de atividade física em idosos, bem como, 

conhecer a frequência dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. 

Objetivo Secundário: 

- Verificar a frequência de distúrbios nutricionais antropométricos em idosos; 

- Investigar a prevalência dos indicadores de risco da saúde da pessoa idosa (consumo 

alimentar, nível deatividade física, indicadores bioquímicos, sociodemográficas, estilo de 

vida e condições de saúde); 

- Avaliar a adequação do consumo alimentar de Macronutrientes; 

- Avaliar a associação do efeito terapêutico do consumo da aveia e da atividade física no 

controle nos níveisglicêmicos e lipídicos. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios:Riscos: 

A pesquisa poderá apresentar alguns riscos mínimos aos envolvidos, tais como: 

constrangimento durante a aplicação dos questionários, invasão de privacidade, medo quanto 
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ao sigilo da identidade pessoal durante todas as etapas desta pesquisa. Para minimizar os 

riscos, as seguintes estratégias serão utilizadas: capacitação técnica para aplicação dos 

questionários relacionados ao consumo alimentar e para aferição de peso e altura; garantia de 

um local seguro e privativo no momento da coleta de dados; sigilo da identidade pessoal. 

Quanto aos riscos relacionados os procedimentos de coleta de sangue para exames 

bioquímicos são aqueles relacionados a possíveis infecções devido à utilização de materiais 

como agulhas, que serão minimizadas com a utilização de materiais descartáveis, 

manipulados por uma técnica de enfermagem de um laboratório especializado e credenciado 

no município. O pesquisador principal irá se comprometer na assistência integral e imediata à 

saúde dos participantes, caso os mesmos tenham algum dano. 

Benefícios: 

Os benefícios do consumo da aveia estão relacionados ao seu efeito terapêutico pela sua 

concentração de fibras solúveis, o alimento ainda ajuda a garantir saciedade e previne a 

hipercolesterolemia e o diabetes melitos, permitindo melhor controle glicêmico, aumento da 

sensibilidade periférica à insulina e redução às doses necessárias de insulinas e a Redução de 

doenças coronárias por altos níveis de colesterol e triglicerídeos séricos. Os idosos serão 

esclarecidos quanto ao consumo de água, para o consumo da aveia não causar constipação 

intestinal ou outros desconfortos. Bem como, possibilitarão um direcionamento nas 

contribuições de práticas terapêuticas para a saúde do idoso, envolvendo a nutrição com a 

utilização de fibra dietética de baixo custo (-glucanos da aveia em flocos) e realização de 

atividade física, que poderão contribuir para o controle do peso corporal, níveis glicêmicos e 

lipídicos do grupo em estudo. Os benefícios estão relacionados diretamente ao conhecimento 

dos idosos envolvidos quanto ao seu estado de saúde, por meio orientações acompanhadas 

pelo professor de educação física e nutricionista no que se refere ao efeito terapêutico dos 

alimentos e da atividade física, ajudando diretamente para uma possível prevenção e melhora 

na qualidade de vida de todos os participantes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto em questão apresenta-se coerente no que se refere ao delineamento metodológico, 

em cumprimento aos objetivos propostos. Construído sob a égide da Resolução 466/12, estão 

assegurados os elementos fundamentais que resguardam os direitos humanos e o respeito à 

Ética da pesquisa. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os documentos foram apresentados.  
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Recomendações: Não há recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: O protocolo apresentado atende às 

recomendações da resolução do Conselho Nacional de Saúde nº466/12, podendo ser 

executado a partir da liberação deste parecer. Após o período de realização da pesquisa, o 

pesquisador deverá preparar um relatório final, conforme modelo contido na homepage deste 

Comitê e em seguida encaminhá-lo a este CEP. 

Considerações Finais a critério do CEP: Protocolo aprovado. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_861931.pdf 

24/04/2017 

12:46:59 

 Aceito 

Folha de Rosto _nova_folha_rosto.pdf 24/04/2017 

12:45:56 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Outros ESCLARECIMENTOS_AO_CEP_UERN 

_PENDENCIAS_paloma.pdf 

10/04/2017 

13:45:35 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Outros IPAQ_versaocurta.pdf 10/04/2017 

13:42:45 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projeto_mestrado_com_correcoes_cep.p df 10/04/2017 

13:41:52 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE_com_correcoes.pdf 10/04/2017 

13:40:56 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

carta_anuencia.jpeg 09/02/2017 

21:53:15 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Outros RECORDATORIO_DE_24_HORAS.pdf 09/02/2017 

21:48:27 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Outros questionario.pdf 09/02/2017 

21:48:13 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Outros INSTRUMENTO1.pdf 09/02/2017 

21:43:27 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

declaracao_relatorio_.pdf 09/02/2017 

21:41:01 

Paloma Katlheen 

Moura Melo 

Aceito 

Situação do Parecer:Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP:Não 

 

 

MOSSORO, 11 de Junho de 2017 

 
Assinado por: 

Pablo de Castro Santos 

(Coordenador) 
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Anexo 2: MINI EXAME DE ESTADO MENTAL 
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Para responder as questões lembre que: 

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande  esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

Anexo 3- IPAC 

 

 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

– VERSÃO CURTA - 

 

Nome:   

Data:  /  /  Idade :  Sexo: F ( ) M ( ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física  as  pessoas  fazem como 

parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo    que está sendo feito 

em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão 

ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas 

ao tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas 

incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 

esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas 

respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada questão mesmo que 

considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação! 

 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10  minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

 

dias  por SEMANA (  ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo 

no total você gastou caminhando por dia? 

 

horas:  Minutos:            

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços 
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domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou 

qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do 

coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

 

dias  por SEMANA ( ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos  

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades  por dia? 

 

horas:  Minutos:            

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em 

casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade 

que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

 

dias  por SEMANA ( ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10  minutos  

contínuos  quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades  por dia? 

 

horas:  Minutos:    

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui   o tempo 

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um 

amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando 

durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

  horas  minutos 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de 

semana? 

  horas  minutos 

 

 

 


