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PREFÁCIO 

  
Os livros “NUTRIÇÃO E SAÚDE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  1, 2 e 3” 
tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 
área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 
Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado entre 
os dias 2 e 3 de dezembro de 2016 na cidade de João Pessoa-

PB. 
O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 
acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 
mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 
Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 
Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional de 

Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma ampla 

discussão, incentivando, promovendo e apoiando a pesquisa. 
Os organizadores objetivaram incentivar, promover, e apoiar 

a pesquisa em geral para que os leitores aproveitem cada 
capítulo como uma leitura prazerosa e com a competência, 
eficiência e profissionalismo da equipe de autores que muito 

se dedicaram a escrever trabalhos de excelente qualidade 
direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 
leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 
estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 
cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 

VIDA SAUDÁVEL NA TERCEIRA IDADE 
 

Annieli de Fátima de Oliveira Dutra DUTRA 1 

Bianca Moura FRADE 2 
 Ingridy Gabrielly MAIA 3 

 Giselle Medeiros da Costa ONE 4 

1,2 Graduandos do curso de Nutrição, UFPB; 3 Graduada em Nutrição - FIP; 3  
4 Orientadora/Professora da FIP.  

gisellemedeiroscs@gmail.com 

RESUMO: A população idosa vem crescendo a nível mundial, 
por esse motivo se faz necessário investigar os problemas que 
acometem essa faixa etária, para que os serviços de saúde 
visem melhor qualidade de vida e longevidade a essa 
população. De acordo com as projeções estatísticas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025, a população 
brasileira pode aumentar cinco vezes, enquanto o grupo etário 
com idade superior a 60 anos estará ampliando-se 15 vezes, 
representando cerca de 34 milhões de pessoas. Objetivou-se 
verificar a contribuição da Educação Nutricional para os idosos.   
A pesquisa foi do tipo exploratório e descritivo, na qual foi 
desenvolvida uma revisão bibliográfica utilizando artigos 
científicos provenientes da base de dados da Scielo, Google 
Acadêmico, Pubmed e pesquisas em livros e teses já 
publicadas nos últimos dez anos. Os procedimentos para a 
coleta de dados foram à utilização dos descritores: 
´´Envelhecimento ``, ´´Vida saudavel``, ´´Alimentação 
saudavel``e ´´Terceira Idade`` separadamente ou em conjunto. 
Verificou-se que cada vez mais aumenta o número de estudos 
relacionados publicados sobre idosos e quais os fatores que 
possivelmente possa influenciar para uma vida saudável na 
terceira idade, ao analisar estudos publicados no ano 2006 a 
2015, percebeu-se que na área de exercicios fisicos houve um 
aumento significatvo as pessoas estão cada dia mais 
preocupadas com o estilo de vida que se leva e que a prática 
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de atividade fisica tem contribuido bastante para promoção de 
uma vida saudável.  Portanto pode-se concluir os estudos 
relacionados com qualidade de vida e terceira idade, são 
fundamentais para que novas estratégias de como ter uma 
velhice saudável seja descorbertas e implementadas. 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Qualidade de vida. 

Terceira Idade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É notório em todo o mundo o crescimento demográfico 

da população idosa. E este crescimento passa a necessitar de 

uma atenção mais eficiente para essa questão, uma vez que tal 

situação, assim como em diversos países, e não poderia ser 

diferente no Brasil, torna-se preocupante, pois o rápido 

aumento dessa população pressupõe mais de aposentadorias 

e pensões, acompanhada, por sua vez, de uma diminuição da 

população ativa fisicamente, os idosos necessitam de uma 

atenção especial, pois devido ao sedentarismo que muitos se 

encontram vão sendo acometidos pelas doenças crônicas não-

transmissiveis (DCN), (MATTOS, 2011). 

A população idosa vem crescendo a nível mundial, por 

esse motivo se faz necessário investigar os problemas que 

acometem essa faixa etária, para que os serviços de saúde 

visem melhor qualidade de vida e longevidade a essa 

população. De acordo com as projeções estatísticas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025, a população 

brasileira pode aumentar cinco vezes, enquanto o grupo etário 

com idade superior a 60 anos estará ampliando-se 15 vezes, 

representando cerca de 34 milhões de pessoas. Desta forma, o 

Brasil poderá ocupar o sexto lugar do mundo em contingente de 

idosos (SILVA; BARATTO, 2015). 
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Teixeira, (2008) descreve que o envelhecimento é um 

processo natural e que está previsto dentro da evolução dos 

seres vivos. Essa mesma autora nos diz ainda que, partindo do 

ponto de vista demográfico e individual, o envelhecimento 

passa a ser definido pelo número de anos vividos. 

O envelhecimento sadio da população é uma meta 

natural e desejável de qualquer sociedade em 

desenvolvimento, e a velhice deve ser acompanhada por 

melhorias da qualidade de vida dos que chegaram até ela, ou a 

estão atingindo, de modo que seja uma vivência positiva. As 

constatações mostram que há uma relação entre classe social 

e bem-estar dos idosos, e esta deve ser considerada quando se 

empreende o planejamento de apoio adequado para as 

pessoas idosas (VERAS, 1994). 

A expectativa de vida tem aumentado no mundo inteiro 

e, associada à queda dos coeficientes de fecundidade e de 

mortalidade, tem conduzido ao envelhecimento populacional. 

Esse fenômeno é típico de países desenvolvidos e ao mesmo 

tempo, de forma mais crescente, nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, onde esse é o grupo 

que mais cresce. (BASSLER; LEI, 2008). 

O envelhecimento saudável baseia-se em uma melhora 

da qualidade de vida dessa população, tendo a alimentação 

saudável e a prática de atividades fisícas como um dos 

principais contribuintes para esse fenômeno. O estado 

nutricional inadequado associado a fatores relacionados aos 

maus hábitos alimentares são coadjuvantes no 

desenvolvimento de doenças crônicas, incapacidades e 

alterações fisiológicas, como também para o relato de 

isolamento social e solidão. Todos esses aspectos justificam a 

busca de condutas e diagnósticos nutricionais que visem à 



VIDA SAUDÁVEL NA TERCEIRA IDADE 

17 
 

melhoria da qualidade de vida desse grupo etário (NAJAS & 

YAMATTO, 2010). 

No envelhecimento, tanto os cuidados nutricionais são 

diferentes como também são singulares às concepções do que 

é saudável ou apropriado para esta idade. Os cuidados com a 

alimentação envolvem uma busca de equilíbrio entre as 

exigências do corpo envelhecido e as limitações decorrentes de 

algumas patologias, muitas delas exigindo seu 

controle/tratamento pela alimentação, como a hipertensão, 

diabetes e doenças coronarianas (KUWAE et al, 2015). 

Portanto, o envelhecimento está relacionado tanto com 

as alterações fisiológicas que limitam o repertório alimentar, 

seja pelas restrições decorrentes de patologias crônicas ou das 

alterações de mastigação e digestão, como com as condições 

de mobilidade, autonomia, independência financeira, condições 

de saúde e da composição familiar. Esses são fatores decisivos 

sobre o repertório alimentar, a frequência e a qualidade da 

alimentação dos idosos.  

Objetivou-se mostrar a importância do conhecimento 

sobre as questões relacionadas à nutrição e verificar a 

contribuição da Educação Nutricional em idosos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi do tipo exploratório e descritivo, na qual 

foi desenvolvida uma revisão bibliográfica utilizando artigos 

científicos provenientes da base de dados da Scielo, Google 

Acadêmico, Pubmed e pesquisas em livros e teses já 

publicadas. Os procedimentos para a coleta de dados foram à 

utilização dos descritores: ´´Envelhecimento ``, ´´Vida 

saudavel``, ´´Alimentção saudpavel``e ´´Terceira Idade``, 
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separadamente ou em conjunto. Não houve considerações 

éticas, devido essa pesquisa ter caráter de revisão bibliográfica. 

 Como critérios de inclusão, foram selecionadas 

publicações envolvendo seres humanos, na faixa etária acima 

de 60 anos. Quanto ao tipo de publicação, optou-se por artigos 

de revista, publicados no período de 2006 a 2016. Foram 

excluídas publicações que envolviam animais, faixa etária 

inferior a 60 anos e outros tipos de publicação, como ensaio 

clínico, relato de caso, por dificuldade de acesso às obras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao quantificar a abordagem do tema envelhecimento, 

somente em revistas brasileiras, utilizando a base de dados da 

BVS, foram encontradas 80.833 publicações, conforme mostra 

o ´´Fig.(1)`` observou-se que o número de publicações era 

relativamente pequeno e que passou a aumentar 

progressivamente. Esse aumento foi mais expressivo no 

período compreendido entre os anos de 2006 e 2015. 

A transição demográfica é uma nova realidade que 

representa o Brasil não mais como um país de jovens, mas um 

país com alta taxa de idosos, ou seja, “o brasileiro está vivendo 

mais, consequentemente o idoso vive mais também. Hoje a 

expectativa média de vida de uma pessoa aos 60 anos é de 

viver mais 16 anos para o sexo masculino e de 19,5 anos para 

o feminino” (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

Esta situação requer atenção especial, principalmente, 

do governo, com suas políticas públicas adequadas para essa 

parcela da população que precisa de cuidados específicos e 

direcionados às peculiaridades advindas com o processo do 

envelhecimento sem excluí-la da sociedade. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232012000100017#g1
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Figura 1. Nº de publicações sobre envelhecimento por ano,  nos 

anos de 2006 a 2015  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Verificou-se que, tanto no Brasil como nos demais países 

da América Latina, houve aumento do número de artigos a partir 

de 2006, tendo sido mais expressivo entre 2013 e 2014. 

Esse aumento de número de estudo sobre 

envelhecimento sucedeu devido o processo de transição 

demográfica brasileira que sofreu grande impulso nos últimos 

40 anos, passando de um perfil de mortalidade típico de uma 

população jovem para um quadro caracterizado por 

enfermidades complexas e onerosas, próprias das faixas 

etárias mais avançadas. O resultado da queda dos coeficientes 

de fecundidade e mortalidade tem conduzido a população 

mundial ao envelhecimento (BASSLER; LEI, 2008). 

O interesse em estudar o envelhecimento populacional 

poderia ser explicado pela transição demográfica 
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aumento considerável da população acima de 60 anos de idade 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº de publicações sobre envelhecimento por 

ano, nos anos de 2006 a 2015



VIDA SAUDÁVEL NA TERCEIRA IDADE 

20 
 

no Brasil e são esperados aumentos de até 300% na população 

idosa nos países da América Latina nos próximos 30 anos 

(BEZERRA; ALMEIDA; NÓBREGA, 2012).  

Outro fator preponderante é que o acelerado processo 

de envelhecimento brasileiro vem acontecendo em meio a 

sérias dificuldades de expansão do sistema de proteção social 

para todos os grupos etários, em particular para os idosos, 

situação que também difere do ocorrido nos países 

desenvolvidos. No continente europeu o envelhecimento 

populacional encontrou um cenário socioeconômico favorável, 

que permitiu a expansão dos seus sistemas de proteção social, 

facilitando o acesso e impactando na qualidade dos serviços 

oferecidos (ANDRADE et al., 2013).  

Apesar de se observar uma melhora consubstancial na 

economia brasileira nos últimos anos, a estrutura dos serviços 

de atenção ao idoso ainda estão aquém das necessidades 

apresentada por esse grupo etário. Nesse sentido, essa 

transição demográfica demonstra a necessidade de novas 

políticas públicas voltadas ao idoso em todas as esferas sociais, 

direcionando sua atenção às peculiaridades desse contingente 

populacional, assim como a avaliação do contexto no qual esta 

faixa etária está inserida (COSTA; PORTO; SOARES, 2013). 

Santos - Filho et al (2006), verificaram um crescente 

interesse em estudar o envelhecimento mais precocemente a 

partir de 1986. Uma justificativa para tal disparidade de 

resultados poderia decorrer do fato de a transição demográfica 

nos países desenvolvidos ter ocorrido mais cedo. 

No Brasil, um dos grandes desafios futuros será cuidar 

de uma população de mais de 32 milhões de idosos, a maioria 

com baixo nível socioeconômico e educacional, e com alta 

prevalência de doenças crônicas e incapacitantes (BERLEZI, 
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2011). Tal fato desperta o interesse por políticas de saúde 

pública, tendo em vista a demanda social implicada nesse 

fenômeno, já observado em países desenvolvidos (TORAL; 

GUBERT; SCHMITZ, 2006). Nesse sentido, são necessárias 

estratégias que visem à promoção e prevenção em saúde, 

buscando-se a qualidade de vida, principalmente a longo prazo, 

uma vez que uma vida longa é desejo de qualquer indivíduo em 

qualquer sociedade, porém muito mais do que quantidade de 

anos vividos, a qualidade dos anos é fator primordial para 

obtenção de qualidade de vida. 

Bezerra; Almeida e Nóbrega (2012) diz que um outro 

fator é a aprovação do Estatuto do Idoso no Brasil, em setembro 

de 2003, e sua repercussão entre os países vizinhos. Além 

desses fatores, a criação de faculdades e cursos de pós-

graduação, que impulsionaram o estudo e a produção dos 

grupos e das linhas de pesquisa na área, bem como a 

implementação das especializações em Geriatria na área de 

saúde do idoso, também pode ter contribuído para despertar o 

interesse em estudar o tema ora focalizado. 

Para avaliar se dentro das áreas de saúde houve 

mudança no interesse em estudar o envelhecimento, mostrou o 

número frequência com que o tema foi abordado no período de 

2006 a 2015, de acordo com os dados apresentados na fig. 

´´(2)`` nota-se que houve aumento do número de publicações 

em praticamente todas as áreas de saúde especialmente na 

geriatria, que pode ser justificada por o aumento da expectativa 

de vida da população. 
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Figura 2. Comparação do número de publicação por área no 

ano de 2006 e 2015. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Em relação ao número de publicações por subtemas da 

saúde, pode-se observar que , na área de Exercicio ,´´Fig. (3)`` 

o aumento do número de publicações foi mais marcante: 1.142. 

Tal fenômeno pode decorrer do consenso atual acerca da 

importância de cultivar estilos de vida mais saudáveis para 

prevenir doenças e reduzir custos para o sistema de saúde e 

ter uma vida saudável na terceira idade. Detectou-se o fato de 

que não apenas estudiosos do curso de Educação Física, mas 

também médicos, psicólogos e fisioterapeutas, se interessam 

por comprovar o efeito benéfico da prática contínua de 

exercìcios por idosos. 
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Figura 3. Nº de publicações sobre envelhecimento por 

subtemas sobre saúde no periodo de 2006 a 2015. 

 Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

 Em trabalho realizado por Bezerra; Almeida e Nóbrega 

(2012), foram avaliados os custos do sedentarismo entre os 

membros de um plano de saúde do Estado de Minesota, nos 

Estados Unidos, tendo-se constatado que a doença cardíaca 

representou a maior despesa para o plano de saúde, custando 

35,3 milhões de dólares em 2000  

Com relação ao tema dieta, o interesse crescenteem 

abordá-lo relaciona- se ao fato de que o estado nutricional é 

importante marcador de saúde no idoso, e que, durante o 

envelhecimento, ocorrem alterações fisiológicas que podem 

influenciar a nutrição. Diversos fatores podem contribuir para o 

desenvolvimento de distúrbios nutricionais, como limitações 

financeiras, incapacidade física para o preparo dos alimentos, 

distúrbios mentais e isolamento social (MONTEIRO, 2009). 
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A presença de enfermidades e o uso de medicamentos 

que afetem a sensibilidade gustativa também podem interferir 

na aceitação da dieta pelo idoso.16 Por outro lado, a obesidade 

tem prevalência aumentada tanto em jovens como em 

idosos.Por ser fator de risco para HAS, DM não insulino-

dependente e doenças cardiovasculares, enfermidades com 

prevalências já elevadas entre pessoas idosas, a obesidade 

deve ser considerada um problema de saúde pública 

(MARQUES et al, 2007). 

Uma boa nutrição em todos os ciclos de vida é um fator 

determinante de qualidade de vida e tem repercussões 

importantes no período da velhice. A alimentação é essencial 

para a preservação da saúde, para a sobrevivência e para a 

manutenção de um estado nutricional adequado. A nutrição é a 

variável externa mais importante que afeta a velhice. A ingestão 

nutricional deficiente acarreta um estado nutricional inadequado 

e acelera os problemas de saúde previamente existentes 

(FREITAS et al, 2006). 

No idoso, ocorrem alterações na ingestão alimentar 

provocadas por perda de apetite, diminuição da capacidade 

gustativa e olfativa, distúrbios de deglutição, o que conduz a 

menor absorção de vitaminas, minerais e outros nutrientes. 

Entre os fatores que podem resultar em menor ingestão 

alimentar, destacam-se ainda o isolamento social, a depressão, 

a viuvez e as incapacidades. Em decorrência do reduzido 

consumo de alimentos ou da adoção de uma dieta monótona, o 

idoso pode apresentar depleção de nutrientes essenciais para 

a manutenção da saúde e controle das doenças (ASSUMPÇÃO 

et al, 2014). 

Bohórquez e Julián (2008), dia que a atividade sexual 

nos idosos tem características particulares que obedecem às 
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mudanças anatômicas e fisiológicas do envelhecimento. Além 

disso, condições como a polifarmácia e a multipatologia podem 

afetar de maneiras diversas a função sexual. Assim, é 

necessário que médicos e outros profissionais intervenham, 

possibilitando o diagnóstico de disfunções, a terapia 

farmacológica e a desmistificação do tema. Em outro estudo, 

Polizer e Alves (2009), avaliaram o perfil de satisfação e função 

sexual de mulheres idosas e detectaram que a maioria das 

entrevistadas teve padrão de desempenho/satisfação regular a 

bom, sem grandes alterações da função sexual. Também 

relataram que as alterações da resposta sexual consideradas 

fisiológicas nesta fase da vida não determinam o fim da vida 

sexual das mulheres idosas entrevistadas. 

No tema depressão, alguns artigos sugeriam que a 

prática de exercícios físicos, bem como a participação em 

grupos de educação permanente, como as universidades para 

a terceira idade, poderiam ser fatores de melhora da depressão. 

Moraes et al (2007), realizaram revisão de literatura para 

investigar o papel protetor do exercício físico e sua eficácia no 

tratamento da depressão. Concluíram que a depressão 

promove redução da prática de atividades físicas e que a 

atividade física pode ser um coadjuvante na prevenção e no 

tratamento da depressão no idoso. 

O conceito de qualidade de vida está relacionado à 

autoestima e ao bem-estar pessoal e abrange uma série de 

aspectos entre eles o estado de saúde, o estilo de vida, 

incluindo os cuidados com a alimentação e o equilíbrio 

nutricional. Nesse sentido, as investigações vêm mostrando 

formas de melhorar a qualidade de vida daqueles que estão em 

processo de envelhecer e uma das alternativas tem sido o 

desenvolvimento de programas de saúde, os quais, segundo a 
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Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentam como base 

a comunidade, incluindo nesta proposta ações capazes de 

promover a saúde da pessoa idosa a partir da nutrição como 

estratégia prioritária (ALENCAR, JÚNIOR, CARVALHO, 2008). 

Sabe-se que muito mais do que a incapacidade 

funcional, as imposições socioculturais levam o idoso ao 

sedentarismo e a não socialização com outras pessoas e, por 

essa razão, espaços promotores de saúde e lazer são 

fundamentais para um envelhecimento ativo e saudável. 

Estratégias destinadas à avaliação e monitoramento da saúde 

do idoso, além de ações de lazer são ideias oportunas 

relacionadas a qualidade de vida dos mesmos (VERAS, 2009). 

O aumento da população idosa exige que os 

profissionais da saúde estejam capacitados para atender as 

especificidades desta etapa da vida, melhorando a assistência 

prestada. Além disso, a participação de uma equipe 

multiprofissional, com a presença do nutricionista é essencial, 

visto que sua ausência representa um maior risco de 

inadequação nutricional na alimentação dos idosos. A presença 

de nutricionista na Estratégia de Saúde da Família (ESF) é de 

extrema importância, tendo em vista que este profissional é 

capacitado para adequar nutricionalmente a alimentação, 

considerando as alterações fisiológicas e as disfunções 

degenerativas características desse estágio de vida 

(SILVESTRE; COSTA, 2009). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com o aumento da expectativa de vida, os processos 

relacionados ao envelhecimento precisam ser estudados pelas 

diversas áreas de saúde, com um enfoque interdisciplinar, a fim 
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de possibilitar a promoção de saúde e prevenção de doenças. 

A qualidade de vida do idoso estar diretamente ligada ao estilo 

de vida que ele leva em torno dos ciclos de vida, se uma pessoa 

tem um estilo de vida saudável na vida adulta, como praticar 

atividade física, hábitos alimentares saudáveis, realizar exames 

de rotina, são maiores as chances de ter uma vida saudável na 

terceira idade. 
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RESUMO: O envelhecimento humano é um processo 
progressivo e natural de todos os seres, com mudanças nas 
funções fisiológicas e declínio do ritmo biológico do organismo 
ao passar dos anos, sendo que o grau de comprometimento 
orgânico varia de acordo com o estilo de vida e os hábitos 
alimentares do indivíduo. Nesse sentido, o estudo objetivou 
discorrer sobre doenças crônicas não transmissíveis em idosos 
e consumo alimentar. Trata-se de informações levantadas por 
meio de revisão de literatura, e para tanto, o levantamento 
bibliográfico foi realizado a partir de publicações técnicas e 
publicações de artigos científicos em revistas indexadas nas 
bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Saúde Pública), MEDLINE (Literatura Internacional 
em Ciências da Saúde), e Scielo (Scientific Electronic Library 
Online). Os resultados demonstram que o consumo alimentar, 
seguida da avaliação das doenças crônicas não transmissíveis 
nos idosos foram predominantes na preocupação da temática 
atual do envelhecimento, que tem elevado a carga das doenças 
crônicas não transmissíveis e de seus fatores de risco. Com 
base na revisão realizada na literatura científica pode-se inferir 
que no processo de envelhecimento normal ocorrem alterações 
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fisiológicas e biológicas que afetam a alimentação do idoso. E 
as doenças crônicas (diabetes, hipertensão, obesidade e 
doenças cardiovascular) comuns na população idosa sofrem 
influência da dieta na sua prevenção e tratamento. 
Palavras-chave: Idosos. Doenças crônicas não transmissíveis. 
Consumo alimentar. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um processo caracterizado por 

condições fisiopatológicas específicas, quando ocorrem 

modificações tanto na estrutura orgânica como no metabolismo, 

na nutrição e nos mecanismos funcionais. Isso faz com que 

aumente a suscetibilidade ao desenvolvimento de diferentes 

doenças, dentre as quais as doenças crônicas não 

transmissíveis (PINHO, et al., 2012). São alterações 

consideráveis no organismo do indivíduo, que levam a perdas 

sensoriais, perda parcial ou total dos dentes, diminuição da 

secreção gástrica, do movimento gastrintestinal e da taxa 

metabólica basal, além de intolerância a glicose, que pode 

influenciar o estado nutricional (LIMA; LIMA; ALMEIDA, 2013). 

O envelhecimento da população é uma realidade da 

sociedade atual, que nos próximos anos trará desafios cada vez 

maiores. Estima-se que aproximadamente 10%  da população 

mundial seja representada por idosos (DANTAS; BRITO; 

DONATO, 2012). Para o censo demográfico de 2010, o número 

de idosos no país foi de 20.590.599. As projeções para 2025 

indicam que a população maior de 60 anos será superior a 30 

milhões, com isso, o Brasil será o sexto país do mundo com 

maior número de idosos (FIGUEIREDO et al., 2012). Neste 

contexto, torna-se necessária atenção aos fatores que 

possibilitam o bem-estar desse grupo etário, para que os 
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serviços de saúde estejam preparados para este novo 

panorama demográfico, e para o acompanhamento dessa 

maior longevidade com melhor qualidade de vida (RAMOS et 

al., 2012) 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são o 

problema de saúde de maior importância, atingindo as camadas 

pobres da população e grupos vulneráveis, entre eles, os 

Idosos (BRASIL, 2011).  Para Veras (2011) muitas condições 

crônicas estão ligadas à sociedade em envelhecimento, mas 

também às escolhas de estilo de vida, como tabagismo, 

etilismo, comportamento sexual de risco, hábitos alimentares 

inadequados e inatividade física, além da predisposição 

genética. Nesse contexto, o estado nutricional interfere no 

envelhecimento e no desenvolvimento ou na prevenção de 

DCNT (NASCIMENTO et al., 2011). 

O crescente aumento das doenças crônicas não 

transmissíveis está relacionado às mudanças na dieta e no 

estilo de vida, e poderá determinar a saúde do indivíduo no 

momento presente e influenciar o desenvolvimento destas 

doenças em um período de vida mais tardio (SARAIVA; 

ZEMOLIN; ZANARDO, 2014). No Brasil, segundo a 

Organização Pan-Americana da Saúde, as DCNT concentram 

72% do total de óbitos, segundo dados de 2009 do Sistema de 

Informação de Mortalidade – percentual que representa mais de 

742 mil mortes por ano. As que mais matam são as doenças 

cardiovasculares (31,3%), o câncer (16,2%), as doenças 

respiratórias crônicas (5,8%) e o diabetes mellitus (5,2%) 

(BRASIL, 2011). 

Considerando o envelhecimento em seu amplo sentido 

de evolução, associar a avaliação nutricional para otimização 

da qualidade de vida do idoso, juntamente a uma alimentação 
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saudável e equilibrada e o estilo de vida ativo, é considerada 

uma das estratégias que auxiliam para redução do impacto dos 

efeitos deletérios do envelhecimento (MAURICIO; FEBRONE; 

GAGLIARDO, 2013). 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi discorrer 

sobre doenças crônicas não transmissíveis em idosos e 

consumo alimentar, por meio do levantamento de informações 

sobre a importância da nutrição. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi do tipo descritivo e bibliográfico 

desenvolvido a partir publicações técnicas, publicações de 

artigos científicos em revistas indexadas nas bases de dados: 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Saúde 

Pública), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde), e Scielo (Scientific Electronic Library Online), com 

ênfase nos anos de 2011 a 2016, utilizando-se os descritores: 

consumo alimentar, envelhecimento, doenças crônicas não 

transmissíveis, comportamento alimentar e estado nutricional, 

nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Foram considerados como critérios de inclusão artigos 

que abordassem os seguintes temas: consumo alimentar e 

idosos; e/ou qualidade de vida e estado nutricional; e/ou 

nutrição e envelhecimento, e/ou doenças crônicas não 

transmissíveis e consumo alimentar. Excluíram-se os artigos 

que não tratavam especificamente do tema, artigos de revisão 

bibliográficas e artigos publicados em data anterior aos últimos 

cinco anos. 

A partir desses critérios, foram identificados 26 artigos, 

que foram lidos na íntegra. Os estudos foram analisados de 
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acordo com autor, ano de publicação, número de participantes 

da pesquisa, faixa etária, objetivos do estudo, instrumentos 

utilizados para coleta de dados, variáveis e principais fatores de 

risco para as DCNT. 

Após a seleção dos artigos, uma leitura inicial dos 

resumos obtidos foi realizada para constatar a coerência com o 

tema a ser pesquisado e com os critérios de inclusão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estado nutricional e doenças crônicas não transmissíveis  

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

compõem um grupo de patologias que se caracterizam por 

apresentar um longo período de incubação da doença sem o 

surgimento de sintomas, tempo de evolução prolongado, causa 

não elucidada totalmente, lesões irreversíveis e complicações 

que acarretam graus variáveis de incapacidade ou óbito 

(VRANJAC, 2013). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um 

dos maiores problemas de saúde publica da atualidade. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que as DCNT 

são responsáveis por 63% de um total de 36 milhões de mortes 

ocorridas no mundo em 2008 (WHO, 2011). No Brasil, as DCNT 

são igualmente relevantes, tendo sido responsáveis, em 2011, 

por 72,7% do total de mortes, com destaque para as doenças 

do aparelho circulatório (30,4% dos óbitos), as neoplasias 

(16,4%), o diabetes (5,3%) e as doenças respiratórias (6,0%) 

(MALTA et al., 2014). 

Esses estudos foram realizados para avaliar o estado 

nutricional e associá-lo à prevalência de doenças crônicas não 
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transmissíveis (DCNT) em 112 idosos, observou-se alta 

prevalência de sobrepeso, risco muito elevado para 

complicações metabólicas associadas à obesidade e ao 

diagnóstico médio de três DCNT. Dentre as DCNT, as mais 

prevalentes foram HAS, osteoporose e DM. Houve associação 

entre excesso de peso pelo IMC e diagnóstico de HAS e DM, 

além de associação entre CC muito elevada e o diagnóstico de 

HAS. Esses resultados sugerem que os idosos avaliados se 

encontravam em condições nutricionais inadequadas. Os 

autores concluíram que é de extrema importância à criação de 

medidas preventivas e de intervenção, visando ao controle da 

obesidade e das DCNT (NEUMANN et al., 2014).  

Estudando o consumo alimentar de risco e proteção para 

DCNT foi verificado que o consumo de alimentos protetores, 

como frutas, legumes e verduras guardem uma relação inversa 

com a ocorrência de DCNT, essa associação não foi confirmada 

com os resultados da presente casuística. No entanto, as 

elevadas prevalências de excesso de peso e do baixo consumo 

de frutas, legumes e verduras, indicam a necessidade de 

intervenções, visando à implementação de estratégias de 

prevenção e promoção da saúde, incentivando a redução do 

excesso de peso e o maior consumo desses alimentos, ricos 

em fibras (AZEVEDO et al., 2014). 

Lehn et al. (2013) avaliaram o estado nutricional de 42  

idosos em uma instituição e verificaram, segundo a 

classificação do IMC, que  entre mulheres pesquisadas, 41,7%  

apresentaram excesso de peso, 20,8%   baixo peso e 37,5%  

peso normal. Em relação aos homens, 55,5% apresentaram 

peso normal, 22,2% baixo peso e 22,3% excesso de peso. 

Assim, a maior frequência de desequilíbrio no estado nutricional 

(baixo peso e excesso de peso) ocorreu entre as mulheres. 
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Verificou-se, ainda, que a totalidade dos idosos possui doenças, 

sobretudo as crônicas não transmissíveis, e a maioria faz uso 

de fármacos.  

   França et al. (2015) avaliaram a relação entre estado 

nutricional e variáveis demográficas, econômicas e doenças 

acometidas em 402 idosos, dos indivíduos pesquisados 72,1% 

eram mulheres. Foi verificada elevada prevalência de 

sobrepeso 57,6%, sendo superior para as mulheres. Com base 

na circunferência da cintura, 73% dos indivíduos apresentaram 

risco muito aumentado para as doenças cardiovasculares. 

Entre as doenças referidas foi encontrada prevalência de 73,9% 

para hipertensão arterial. Houve associação significativa entre 

a condição nutricional de sobrepeso, mulheres, progressão da 

idade e circunferência da cintura elevada. O estudo revelou 

elevada prevalência de excesso de peso, risco de doenças 

cardiovasculares e presença de hipertensão arterial, sobretudo, 

entre as mulheres. 

Estado nutricional e consumo alimentar  

A alimentação é um dos principais fatores que podem 

possibilitar a qualidade de vida e a longevidade do ser humano, 

com esta finalidade busca-se compreender os fatores que 

afetam o hábito alimentar, o estado nutricional e os problemas 

de saúde decorrentes do processo de envelhecimento que 

podem ser controlados com uma alimentação adequada nos 

aspectos dietéticos e nutritivos exercendo papel fundamental na 

promoção, na manutenção e recuperação da saúde e do estado 

nutricional dos idosos (KÜMPEL et al., 2011). 

Estudando o estado nutricional de 80 idosos, Andrade; 

Fonseca; Reis (2015), quanto aos hábitos alimentares, 
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destacaram que os grupos de idosos do sexo masculino e os 

praticantes de atividade física se destacaram ao consumir mais 

vezes alimentos saudáveis em relação à população feminina. 

Observaram ainda na dieta dos idosos alguns grupos de 

alimentos inadequados para obtenção de uma dieta saudável, 

como açúcares e gorduras trans, que consequentemente, 

desfavorece a qualidade de vida dessa população, que 

representa riscos para seu estado nutricional, podendo agravar 

seu estado clínico. 

Kumpel et al. (2011) estudaram o consumo alimentar em 

idosos institucionalizados por meio  do registro alimentar e 

verificaram que os idosos realizam de quatro a cinco refeições 

diárias, o que está adequado; porém, apresentam o aporte 

calórico maior do que o necessário, onde a proteína está 

adequada, o glicídio abaixo do recomendado e elevações 

quanto ao consumo de lipídios o que contribui para aumento de 

peso e problemas cardiovasculares que merecem atenção 

nesta faixa etária, já os minerais cálcio e ferro encontram-se 

acima do recomendado, onde ajustes alimentares devem ser 

tomados para evitar o excesso que pode ser prejudicial e 

concluíram que a alimentação dos idosos avaliados  necessita 

maiores cuidados em relação à quantidade e qualidade 

alimentar que pode ser controlada com a alimentação 

adequada tanto nos aspectos dietéticos e nutritivos, a fim de 

possibilitar a manutenção e promoção de saúde garantindo aos 

idosos longevidade e melhoria da qualidade de vida. 

Garcia (2012) estudou a saúde nutricional em idosos 

com mais de 60 anos, sendo 88% do sexo feminino e 12% do 

sexo masculino. Verificou que 45% da população estudada 

apresentaram excesso de peso, quando a população foi 

separada por sexo, 100% dos homens e 35% das mulheres 



DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS E CONSUMO 
ALIMENTAR: UMA ABORDAGEM SOBRE OS IDOSOS 

37 
 

estavam eutróficos. Foi verificado, ainda, pré-disposição, entre 

os pesquisados, em desenvolver doenças relacionadas à 

obesidade. De acordo com a avaliação da circunferência da 

cintura (CC), observou-se que 85% da amostra apresentam 

riscos, sendo que dentre estes, o risco é muito alto, em 35% 

dos indivíduos. 

Para Barazzetti; Siviero; Bonatto (2013), segundo com a 

classificação da OMS para o IMC, a maioria das mulheres 

adultas e idosas (42%)  foram classificadas com sobrepeso, 

seguidas de 33%  em obesidade. Para mulheres > 60 anos, 

realizou-se a classificação segundo Lipschitz e verificou-se que 

mais da metade, 54,1%, estavam com excesso de peso e 

apenas 4,9% com baixo peso. Outro dado relevante encontrado 

no presente estudo foi o alto percentual de mulheres que 

tiveram a medida da CC classificada em risco elevado e muito 

elevado para doenças cardiovasculares, segundo OMS, 

somando 74% do total das participantes. 

 O Brasil, seguindo a tendência mundial, tem passado 

por processos de transição demográfica, epidemiológica e 

nutricional. A transição nutricional implica em um aumento na 

prevalência de sobrepeso e obesidade e registro do declínio da 

desnutrição, com repercussões clínicas e sociais importantes, 

principalmente entre os maiores de sessenta anos. As 

mudanças na alimentação se devem à oferta crescente de 

alimentos industrializados, ao aumento da disponibilidade de 

alimentos e à facilidade de acesso a alimentos muito calóricos, 

contendo altas concentrações de gorduras e açúcares 

(ANDRADE  et al., 2012). 

A avaliação do consumo alimentar, estudada para uma 

população de 100 mulheres, comparado às recomendações, 

verificou-se que média de ingestão de carboidratos, proteínas e 
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lipídeos, em porcentagem, ficou dentro do preconizado 

segundo as DRI’s. Para o macro nutriente lipídeo, apenas 14% 

das avaliadas consome acima das recomendações nutricionais. 

Considerando calorias, carboidratos e proteínas, os valores 

apontaram para um consumo significativamente menor em 

calorias do que o recomendado e significativamente maior para 

carboidrato (g/dia), proteína (g/dia) e proteína (g/kg/dia) 

segundo DRI’s. Em relação às fibras, o consumo médio foi de 

20,7 ± 10,1g ao dia. Comparando-se este carboidrato complexo 

com as recomendações segundo as DRI’s, verificou-se que 

42% das avaliadas não atenderam às necessidades 

recomendadas (BARAZZETTI; SIVIERO; BONATTO, 2013). 

Foi avaliado o estado nutricional em idosas, e para tanto, 

as idosas foram divididos em dois grupos, beneficiária da 

previdência social (BPS) e não beneficiária da previdência 

social (NBS), verificou-se que os alimentos que tiveram maior 

prevalência de consumo diário dentre as entrevistadas foram as 

fontes de gorduras, açúcares e fibras. Destacou-se alto 

consumo de frutas e vegetais tanto pelo grupo geral (85,7% e 

50%, respectivamente) quanto pelo grupo BPS (84,4% e 53,3%, 

respectivamente). Ainda, cereais integrais tiveram um consumo 

diário de 46,7% pelo grupo BPS. Já as frutas (90,9%) e a 

margarina (63,6%) tiveram maior consumo pelo grupo NBPS. 

Os dados analisados permitem concluir que as idosas não 

beneficiárias da previdência social apresentaram maior 

inadequação do estado nutricional, reserva de gordura corporal 

e prevalência de doenças. Assim, a renda oriunda do benefício 

previdenciário pode influenciar o estado nutricional visto estar 

ligada, também, a diversos outros fatores que culminam em um 

maior cuidado com a saúde e melhor qualidade de vida da 

idosa. (MAGRO et al., 2013). 
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Chaves et al. (2013) avaliaram  o estado nutricional e 

consumo alimentar de 210  idosos assistidos por equipes da 

Estratégia Saúde da Família, em Teresina,PI. A maioria dos 

idosos investigados apresentou sobrepeso quando avaliados 

pelo IMC e estado nutricional normal quando avaliados pela 

MAN, em especial aqueles com menos de 70 anos e do sexo 

feminino. Em relação ao consumo alimentar, destaca-se o 

elevado consumo de cereais, leguminosas e frutas; diversidade 

alimentar dentro dos padrões econômicos e inadequação no 

fracionamento das refeições, o que pode contribuir para 

aumentar a fome e levar a uma super compensação nas 

refeições seguintes.  

Estudando o consumo alimentar de risco e proteção para 

DCNT foi verificado que o consumo de alimentos protetores, 

como frutas, legumes e verduras guardem uma relação inversa 

com a ocorrência de DCNT, essa associação não foi confirmada 

com os resultados da presente casuística. No entanto, as 

elevadas prevalências de excesso de peso e do baixo consumo 

de frutas, legumes e verduras, indicam a necessidade de 

intervenções, visando à implementação de estratégias de 

prevenção e promoção da saúde, incentivando a redução do 

excesso de peso e o maior consumo desses alimentos, ricos 

em fibras (AZEVEDO et al., 2014). 

Considerando todas as transformações provenientes do 

envelhecimento, torna-se importante avaliar o consumo 

alimentar do idoso e sua associação com o estado nutricional 

(ALIZADEH et al., 2012; SELEM, 2012). 

O agravo do estado nutricional pode ser causado pela 

insegurança alimentar, acarretando maior risco de 

complicações no curso de doenças agudas ou crônicas e maior 

proporção de internações, sendo verificado que o grupo de 



DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM IDOSOS E CONSUMO 
ALIMENTAR: UMA ABORDAGEM SOBRE OS IDOSOS 

40 
 

idosos nessa situação tem um risco de apresentar estado de 

saúde referido como regular ou ruim 2,3 vezes maior. Dessa 

forma, por entender que /a alimentação está diretamente 

associada ao estado nutricional dos idosos, verifica-se a 

necessidade de se avaliar o estado nutricional desse grupo, 

com o intuito de promover o diagnóstico precoce de alterações 

e deficiências nutricionais, possibilitando a adoção de medidas 

eficazes na reversão desse quadro (FAZZIO, 2012). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com base na revisão realizada na literatura científica 

pode-se inferir que no processo de envelhecimento normal 

ocorrem alterações fisiológicas e biológicas que afetam a 

alimentação e a nutrição do idoso. E as doenças crônicas 

(diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovascular) 

comuns na população idosa sofrem influência da dieta na sua 

prevenção e tratamento. 

Os dados apresentados conferem à população estudada 

atenção especial, principalmente para o controle do ganho de 

peso excessivo como fator de risco ou como consequência 

relativa às doenças crônicas não transmissíveis que podem 

acarretar um grande impacto no estado nutricional. Por se tratar 

de um grupo etário em rápido crescimento, as condições de 

saúde e nutricionais dos idosos são imprescindíveis para o 

estabelecimento de ações mais efetivas no controle e/ou 

prevenção dos fatores relacionados à saúde na terceira idade 

que resultam do estilo de vida, principalmente em idosos. 
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RESUMO: Os idosos com diagnóstico de diabetes têm maiores 
taxas de morte prematura, incapacidade funcional e doenças 
coexistentes, tais como hipertensão, doença cardíaca 
coronariana e acidente vascular cerebral, em relação aos sem 
diagnóstico de diabetes. Portanto, objetivou-se com este 
trabalho investigar os valores glicêmicos como fator de 
insegurança nutricional em idosos. Trata-se de um estudo 
transversal de base populacional através da análise de banco 
de dados representativo das zonas leste e oeste do município 
de João Pessoa/PB, utilizando-se uma amostragem 
estratificada representativa da população de idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos, de diferentes condições 
socioeconômicas. A idade média dos idosos que participaram 
da pesquisa foi de 71,6±9,27 anos. A ingestão habitual de 
carboidrato apresentou uma média de 214.72±46.83g e a média 
de calorias totais ingeridas foi 1557.69±362.02kcal. A glicemia 
média foi 99.71±43.73mg/dL. Considerando a glicemia de jejum 
como o reflexo da situação de segurança alimentar e 
nutricional, a população estudada, pode ser considerada, como 
grupo de risco para a insegurança alimentar devido à média de 
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glicemia limítrofe. Concluiu-se a partir dos resultados obtidos, 
que é necessário o planejamento de políticas públicas voltadas 
a segurança alimentar, criação de campanhas de promoção da 
educação em saúde e nutrição, a fim de que a população se 
sensibilize e passe a adotar hábitos saudáveis, repercutindo 
assim em um adequado estado nutricional. 
Palavras-chave: Idosos. Segurança Alimentar. Glicemia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A classificação atual do diabetes mellitus (DM) baseia-se 

na etiologia, sendo classificada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e pela Associação Americana de Diabetes (ADA) 

em quatro classes clinicas: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), 

outros tipos específicos de DM e DM gestacional (ADA, 1997). 

Ainda há duas categorias, que são referidas como pré-diabetes, 

como a tolerância a glicose diminuída (TGD) e a glicemia de 

jejum alterada (GJA). Essas categorias são consideradas 

fatores de risco para o desenvolvimento de DM e doenças 

cardiovasculares (SBD, 2015). 

Em 1997 e 2003, o comitê de especialistas no 

diagnóstico e classificação da diabetes mellitus reconheceram 

um grupo de indivíduos cujo a glicemia foi considerada normal 

para os critérios de diabetes, mas demasiadamente elevada 

para ser considerada normal. "Pré-diabetes" é o termo utilizado 

para os indivíduos com glicemia de jejum alterada e/ou a 

tolerância à glicose diminuída, indicando um aumento no risco 

para o desenvolvimento futuro de diabetes (ADA, 2015). 

Segundo a Diretriz Brasileira de Diabetes (SBD, 2015), é 

considerada glicemia de jejum alterada  > 100 mg/dl e < 126 

mg/dl. 
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Os idosos com diabetes têm maiores taxas de morte 

prematura, incapacidade funcional e doenças coexistentes, tais 

como hipertensão, doença cardíaca coronariana e acidente 

vascular cerebral, em relação aos sem diagnóstico de diabetes. 

Além disso, também estão em maior risco do que outros idosos 

para várias síndromes geriátricas, tais como polifarmácia, 

disfunção cognitiva, incontinência urinária, quedas prejudiciais, 

e dor persistente. O rastreio de complicações do diabetes em 

idosos também devem ser individualizadas, sendo uma 

condição de saúde importante para o envelhecimento da 

população (ADA, 2015). No Brasil, é definido como idoso a 

pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com 

a Lei N° 10.741, de 1 de outubro de 2003, a qual dispõe sobre 

o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003). 

Estudos tem demonstrado a importantância do rastreio 

do diabetes, além do seguimento clínico nos indivíduos 

portadores de pré-diabetes, com glicemia de jejum alterada ou 

intolerância à glicose e o impacto da mudança do estilo em suas 

vidas (KNOWLER et al., 2009). Além disso, a intervenção no 

estilo de vida mostrou benefícios adicionais, tais como redução 

da incontinência urinária de esforço, melhoria em vários 

domínios de qualidade de vida e melhorias nos fatores de risco 

cardiovasculares (CRANDALL et al., 2008). 

A alimentação e nutrição constituem-se em requisitos 

básicos para a promoção e a proteção da saúde (BRASIL, 

2013). Por meio da Lei Orgânica, institui-se a Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), consistindo na realização do 

direito de todos ao acesso regular e permanente a uma 

alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, com base em práticas de promoção da saúde, 



PERFIL GLICÊMICO COMO FATOR DETERMINANTE DA INSEGURANÇA 
NUTRICIONAL EM IDOSOS 

46 
 

respeitando as diversidades culturais e sendo sustentável 

quanto aos aspectos ambientais, econômicos e sociais 

(BRASIL, 2006). 

Em um estudo de revisão sistemática realizado por 

Morais et al. (2014), verificou-se a relação entre a presença de 

(in)segurança alimentar e indicadores sociais, apresentando 

associação entre presença de insegurança alimentar e menor 

renda, sendo que a maioria também relacionavam esse 

situação com a menor escolaridade do responsável ou chefe de 

família, inclusive menor escolaridade materna. Com relação às 

avaliações entre consumo e a (in)segurança alimentar, 

constatou-se menor consumo de alimentos construtores e 

reguladores, como as proteínas, vitaminas, minerais e fibras, 

entre indivíduos em algum grau de insegurança alimentar 

domiciliar, assim como o consumo excessivo de glicídios entre 

as crianças e famílias em insegurança alimentar. 

A insegurança alimentar consiste em um fator cíclico que 

acaba por trazer implicações na incidência de doenças 

cardiometabólicas. De forma geral, as famílias que sofrem com 

insegurança alimentar e nutricional recorrem a estratégias 

compensatórias durante os períodos de ausência ou redução 

dos alimentos, o que leva à perda ponderal e hipoglicemia. Em 

momentos de fartura, pode haver o consumo excessivo de 

alimentos que levam ao ganho de peso e hiperglicemia. Esses 

comportamentos, associados à situação de estresse e 

ansiedade, podem desencadear obesidade, hipertensão e 

diabetes (ROCHA et al., 2016). 

Diante da considerável prevalência de insegurança 

alimentar atual, é de grande importância a avaliação das 

condições de vida quanto aos fatores socioeconômicos, hábitos 

alimentares e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
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para melhor constatar a relação entre estes, como também 

auxiliar no aprimoramento das políticas públicas voltadas à 

segurança alimentar. Com base no exposto, o presente trabalho 

objetivou investigar os valores glicêmicos como fator de 

insegurança nutricional em idoso das regiões leste e oeste do 

município de João Pessoa/PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

  

Trata-se de ume estudo transversal de base populacional 

que originou-se do banco de dados oriundo de um projeto de 

pesquisa intitulado “II Ciclo de Diagnóstico e Intervenção da 

Situação Alimentar, Nutricional e das Doenças não 

Transmissíveis mais Prevalentes da População do Município de 

João Pessoa/PB” (II DISANDNT/PB).  

O protocolo de pesquisa do projeto mencionado 

anteriormente, ao qual está vinculado o presente trabalho, foi 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPB, sob o protocolo 

nº 0559/2013, segundo as normas éticas para pesquisa 

envolvendo seres humanos, constantes da Resolução 466, de 

12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional da 

Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

Para a construção do banco de dados do presente 

estudo utilizou-se todos os indivíduos com idade igual ou 

superior a 60 anos, coletados pelo II DISANDNT/PB, das zonas 

leste e oeste do município de João Pessoa/PB. 

O protocolo amostral do II DISANDNT/PB foi calculado 

em dois níveis, em primeiro nível foi o cálculo representativo do 

município de João Pessoa, utilizando informações fornecidas 

pela prefeitura, como mapa do município, número de quadras 
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por bairro e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010). 

O segundo nível foi o cálculo da casuística, onde utilizou-

se um procedimento amostral único, composto em níveis. Dada 

a heterogeneidade da variável "renda" e a relação existente 

entre renda, prevalência de doenças e nutrição (KAC; 

SICHIERI; GIGANTE, 2007), utilizou-se uma amostragem 

estratificada (COCHRAN, 1977) sobre as quadras. Neste, 

classificou-se os bairros das Zonas leste e Oeste do município 

por classe de renda, segundo informações obtidos junto ao 

IBGE (2010). 

Assim, o total de bairros que foram visitados 

correspondentes as zonas leste e oeste do município de João 

Pessoa, foi de 24, totalizando 2.961 quadras, com uma 

estimativa de visitas em 105 quadras. Após definido o número 

de quadras a serem amostradas para cada bairro, realizou-se o 

sorteio das mesmas, para tanto fez-se necessário o mapa do 

município com as quadras numeradas, gerando números 

aleatórios com distribuição uniforme, utilizando um gerador de 

números pseudoaleatórios, no software Core R Development 

Team (2006) para o sorteio. 

A quadra sorteada serviu de referência para a seleção 

dos domicílios a serem visitados, ou seja, todos os domicílios 

das quadras sorteadas foram visitados. Como critérios de 

inclusão: Indivíduos com idade igual ou maior que 60 anos, 

indivíduos de diferentes condições socioeconômicas e 

indivíduos usuários ou não de medicamentos. E como critérios 

de exclusão: indivíduos com distúrbios neuropsiquiátricos e 

indivíduos que não correspondiam à faixa etária determinada 

para o estudo.  
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As visitas domiciliares e a aplicação dos questionários da 

pesquisa foram realizadas por equipes de pesquisadores 

graduandos do curso de Nutrição, mestrandos e doutorandos 

do Programa de Pós Graduação em Ciências da Nutrição 

(PPGCN) da UFPB, devidamente treinados para o início da 

coleta de dados após a realização do estudo piloto. 

As equipes treinadas, após reconhecerem a quadra 

sorteada, foram instruídas a selecionar todos os domicílios da 

quadra. As quadras que não apresentaram residências, as 

residências em que os responsáveis não aceitaram participar 

da pesquisa e a quantidade de indivíduos que não aceitaram 

participar nas residências sorteadas foram computadas e 

resorteadas aleatoriamente posteriormente, de modo a 

minimizar perdas. 

Em cada residência sorteada, todos os indivíduos idosos 

com idade igual ou superior a 60 anos, foram convidados a 

participar da pesquisa por meio da aplicação dos questionários 

de caracterização socioeconômica e demográfica, 

caracterização epidemiológica, avaliação nutricional, consumo 

alimentar e avaliação bioquímica. 

As informações socioeconômicas foram obtidas junto às 

famílias visitadas por meio da aplicação de questionários 

compreendendo informações sobre renda familiar e 

escolaridade. Para a escolaridade, a seguinte classificação foi 

estabelecida: Até fundamental completo e maior ou igual ao 

ensino médio incompleto. 

Um dos métodos de inquérito de consumo alimentar é o 

Recordatório 24 horas (R24h). Este método foi utilizado pela 

primeira vez por Wiehl, em 1960, e consiste em quantificar todo 

o consumo de alimentos nas 24 horas anteriores a entrevista ou 

durante o dia anterior (FERRO-LUZZI, 2002). Por tratar-se de 
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um método que descreve uma grande variedade de alimentos, 

o R24h é utilizado quando se deseja comparar a média de 

ingestão de nutrientes de diferentes populações. 

O recordatório foi aplicado três vezes, no intervalo de 

quinze dias, sendo um dia do final de semana contemplado. 

Para o preenchimento do R24h, os indivíduos referiram dados 

que incluem: hora, identificação do alimento ou bebidas 

consumidas, as características detalhadas dos alimentos como 

o tipo, ingredientes que compõem as preparações, marca, 

forma de preparo e identificação da quantidade consumida, de 

acordo com o tamanho da porção e medidas caseiras. 

Um álbum de desenhos de alimentos em medidas 

caseiras nas três dimensões (pequena, média, grande e 

extragrande), desenhados com base no peso real do consumo 

médio de alimentos validados para esta população, foi utilizado 

com o objetivo de quantificar de forma mais eficaz o tamanho 

das porções consumidas, minimizando prováveis deficiências 

de memória dos indivíduos entrevistados (LIMA et al., 2008; 

ASCIUTTI et al., 2005). 

As preparações dos alimentos foram desmembradas 

segundo seus ingredientes e quantidades. Os alimentos foram 

avaliados e convertidos a calorias e nutriente pelo software de 

Nutrição, Dietwin. 

Para estimar a ingestão habitual e corrigir a variância 

intrapessoal, vários métodos estatísticos estão disponíveis, 

porém para que se possa estimar a variabilidade do consumo 

diário de nutriente são necessários no mínimo dois 

recordatórios. Nesse estudo, foi utilizado por esta equipe de 

pesquisa, o Método de múltiplas fontes (Multiple Source Method 

- MSM). O MSM é uma técnica estatística proposta pela 
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European Prospective Investigationinto câncer and Nutrition 

(EPIC) (MSM, 2012).  

Para fazer a aferição da glicemia de jejum, o sangue foi 

coletado pela enfermeira da equipe, em visita à residência dos 

participante antes que esses consumissem o café da manhã. 

Sendo a dosagem de glicemia realizada em jejum 

(recomendada a ausência de qualquer ingestão alimentar, 

exceto água, por pelo menos 8 horas) (SBD, 2015). 

O método preferencial para determinação da glicemia é 

sua aferição no plasma. O sangue foi coletado em um tubo com 

fluoreto de sódio, centrifugado, com separação do plasma, que 

deverá ser congelado para posterior utilização (ADA, 1997). 

Realizou-se a estatística descritiva, utilizando-se 

medidas como: média e desvio padrão. Os dados foram 

avaliados quanto à normalidade através do teste de 

normalidade de Lilliefors, que é uma derivação do teste de 

Kolmogorov-Smirnov (SIEGEL, 1997). Todas as análises 

estatísticas foram realizadas com o auxílio do software Core R 

Development Team. Para verificar as associações, utilizou-se o 

Teste Qui-quadrado com a glicemia e consumo de carboidrato 

com as variáveis socioeconômicas e demográficas. Adotou-se 

nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de 

nulidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela (1), encontram-se os dados referentes as 

características gerais dos dados socioeconômicos, 

demográficos, de consumo alimentar e glicemia dos indivíduos 

idosos das regiões leste e oeste do município de João 
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Pessoa/PB, sendo a amostra total constituída 

predominantemente por mulheres idosas (62,3%). 

 

Tabela 1. Características da população do estudo composta por 
idosos das regiões Leste e Oeste do Município de João Pessoa. 

Características demográficas e 
socioeconômicas 

Média DP N % 

 Masculino - - 57 37,7 
Sexo Feminino - - 94 62,3 

Idade (anos)              ≥ 60  anos 71.6 9.27   
Renda (R$)   6386,59 555,34   

Escolaridade1 
Até fundamental 

completo 
- - 55 36,4 

 
≥ Ensino médio 

Incompleto 
- - 96 63,6 

Ingestão Habitual     
CaloriasTotais 

(kcal) 
 1557.69 362.02   

Carboidratos (g)  214.72 46.83   
Dados 
Bioquímicos 

     

Glicemia 
(mg/dL) 

 99.72 43.73   

Idosos com 
Glicemia de 

Jejum alterada 
(VR: 100-
126mg/dL) 

 113 2.5 26 17,2 

Indivíduos 
diabéticos2 

   20 13,0 

Homens     8 14 
Mulheres    12 12,8 

1Até fundamental completo, corresponde a 09 anos de estudo e  ≥ ensino 
fundamental complete corresponde há mais de 10 anos de estudo;2Auto-
referido. Abreviações: DP – desvio padrão. 

 

Com relação à escolaridade mais da metade da 

casuística tem 10 ano de estudo. A renda familiar média foi de 

aproximadamente 7 salários mínimos. Quanto à ingestão 

habitual, o consumo de carboidrato, apresentou uma média de 

214.72±46.83g e a média de calorias totais ingeridas foi 
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1557.69±362.02kcal. A média da glicemia situou-se dentro da 

faixa de referência (99,72). 

Na Tabela (2), os valores glicêmicos foram relacionados 

com o consumo habitual de carboidrato, renda e escolaridade, 

obtendo relação estatisticamente significativa com todas as 

variáveis. A variável renda e escolaridade obtiveram relação 

significativa com o consumo habitual de carboidrato. 

 

Tabela 2. Relações entre Glicemia, carboidrato, renda, 
escolaridade. 

Valores Média Desvio Padrão P-Valor 

GLICEMIA 99.72 5.79 0.00* 

CARBOIDRATO 158.51 3.81  

 
GLICEMIA 99.72 5.79 0.00* 

 
RENDA  6386.59 555.34  

 
GLICEMIA 99.72 5.79 0.00* 

 
ESCOLARIDADE  1.63 0.04  

 
RENDA 6386.59 555.34 0.00* 

 
CARBOIDRATO 214.72 3.81  

ESCOLARIDADE  1.63 0.04 0,00* 
 
CARBOIDRATO 214.72 3.81  

*p < 0,05 

 

Considerando a inter-relação entre glicemia e consumo 

de carboidrato com a variável socioeconômica e demográfica, 

realizou-se então a regressão logística e as relações 
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encontradas não se mantiveram, conforme apresentadas nas 

Tab. (3) e Tab. (4). 

 

Tabela 3. Análise de regressão múltipla entre indicadores 
demográficos e consumo alimentar habitual de carboidrato e 
calorias com glicemia de 151 indivíduos idosos. 

Regressão Múltipla / númerode observações = 151 

Glicemia 

 Coeficiente 95% CI t estatística p-valor 

Carboidrato -0.027743 -0.05550944 ± 0.4996083 -0.11 0.916 

Calorias -0.0210708 -0.0865322 ± 0.0443907 -0.65 0.520     

Renda 0.0002032 -0.0035903 ± 0.0039968 0.11    0.915     

Idade -0.6237345    -2.113756 ± 0.8662866 -0.84    0.404     

Escolaridade -7.742438    -32.66298 ± 17.1781 -0.63    0.535     

Sexo -13.00265    -50.52656 ± 24.52127 -0.70    0.489     

*p < 0.05. 

 

Tabela 4. Análise de regressão múltipla entre indicadores 
demográficos, valores glicêmicos, consumo alimentar habitual 
de carboidrato e calorias com renda de 151 indivíduos idosos. 

Regressão Múltipla / númerode observações = 151 

Renda 

 Coeficiente 95% CI t estatística p-valor 

Idade 64.32137    -157.6962 ± 286.339 0.58    0.562     

Sexo -1148.316    -5224.756 ± 2928.124 -0.57    0.573     

Glicemia 2.661749    -47.36859 ± 52.69209 0.11    0.915     

Carboidrato 23.67705    -41.72482 ± 89.07891 0.73    0.470     

Calorias -1.908787    -9.138635 ± 5.321061 -0.53    0.598     

*p < 0.05. 

 

O presente trabalho investigou a relação da ocorrência 

de valores glicêmicos e fatores associados à insegurança 

alimentar em idosos representativo das regiões leste e oeste do 
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município de João Pessoa/PB, através de um estudo de base 

populacional em que variáveis sócio-demográficas, de 

consumo e bioquímicas foram avaliadas. 

A média de idade no presente estudo foi 71,6±9.27 anos 

e mais da metade dos participantes eram do sexo feminino 

(62,3%), semelhante ao estudo realizado por Malta; Paine; 

Corrente (2013) e Lyra et al. (2010) que analisaram a 

alimentação de idosos de um município paulista, onde a idade 

média foi 71,5±6,5 anos e pouco mais da metade era do sexo 

feminino, assim como também no estudo realizado por 

Assumpção et al. (2014), onde a  população estudada foi 

composta por maior proporção de mulheres (57%). A maior 

ocorrência de idosas do sexo feminino no presente estudo 

ocorre provavelmente devido ao maior cuidado com a saúde e 

qualidade de vida, com isso ocasionando em uma maior 

expectativa de vida ao sexo feminino. 

Foi observado no estudo que 63,6% tinham 9 ou mais  

anos de escolaridade e a média da renda familiar foi R$ 

6.386,59±555,34, divergindo do estudo realizado por 

Assumpção et al. (2014), onde analisaram qualidade da dieta e 

fatores associados entre idosos e observaram que 39,9% 

tinham entre quatro e oito anos de escolaridade, 39,1% tinham  

menos de um salário mínimo de renda familiar mensal per 

capita. Porém, no presente estudo a renda calculada foi familiar. 

A relação entre renda e escolaridade existe provavelmente 

devido a quanto maior a qualificação profissional, maior 

remuneração paga a esses profissionais, resultando em quanto 

maior nível de escolaridade, maior renda. 

Quanto ao consumo, a média de carboidrato entre os 

idosos da pesquisa foi de 214.72±46.83g, totalizando 

858,88kcal, representando 55,14% das colorias totais, onde a 
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média foi 1.557.69±362.02 kcal indicando uma alimentação, 

dentro da faixa recomendada, segundo as DRI’s que é de 45 a 

65% para a quantidade de carboidratos, não corroborando com 

o estudo realizado por Ribeiro; Rocha; Popim (2010), onde 

referem que o idoso diabético pode apresentar menor 

sensibilidade para distinguir sabores e tem tendência para 

ingerir maior quantidade de gordura e carboidrato, escolhidos 

pelo seu baixo custo, rápido preparo e fácil ingestão, e verificou 

também que há um consumo  excessivo de carboidratos  em 

famílias com  insegurança alimentar. Provavelmente esses 

resultados se devem ao fato de que as zonas estudadas 

apresentam um agradável rendimento financeiro, podendo 

resultar em um maior cuidado com a alimentação, a partir de 

uma maior disponibilidade e variedade alimentar. 

Segundo dados do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde, em 2013, o número de idosos 

portadores de diabetes tipo 2 no estado da Paraíba foi de 3.508, 

totalizando 38% da população total acometida por tal morbidade 

no estado. Em João Pessoa, a população idosa portadora de 

diabetes tipo 2 foi de 1.026 pessoas, totalizando 34% dos 

portadores de diabetes tipo 2 na cidade (DATASUS, 2015). Já 

no presente estudo, a porcentagem de idosos com diagnóstico 

de diabetes nas zonas estudadas do município foi de 13%. 

Em um estudo realizado por Saad et al. (2014), no qual 

analisaram a prevalência de síndrome metabólica em idosos, 

os valores da média de glicemia de jejum nas mulheres foi de 

106±27 mg/dL e nos homens 114 ± 39mg/dL, estando portanto 

como glicemia de jejum alterada em ambos os sexos, 

aproximando-se a média da glicemia encontrada no presente 

estudo. 
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A prevalência de diabetes e pré-diabetes aumenta com 

o aumento da idade, alguns fatores relacionados são: 

diminuição da produção de insulina relacionada à idade, 

adiposidade, redução do nível de atividade física, uso de vários 

medicamentos, genética e presença de outras morbidades. Uns 

dos principais fatores parece ser a resistência à insulina, que 

pode estar atribuída a níveis reduzidos de atividade física, 

diminuição da massa muscular (sarcopenia) e aumento do 

tecido adiposo (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2012). Portanto, 

ainda assim, no presente estudo, a média da glicemia 

apresentaram-se inferior, 99.72±43.73mg/dL, estando, a média, 

no limite máximo do recomendado ˂ 99 mg/dL pela Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD, 2015).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Considerando a glicemia de jejum como o reflexo da 

situação de segurança alimentar e nutricional, conclui-se que a 

população estudada pode ser considerada como grupo de risco 

para a insegurança alimentar devido à média de glicemia 

limítrofe e principalmente já que 17,2% apresentaram glicemia 

de jejum alterada. Ou seja, segundo a média da glicemia, a 

maioria dos idosos que foram estudados nessa pesquisa, não 

se encaixa ainda nas categorias de glicemia de jejum alterada 

ou como portadores de diabetes, porém, devem tomar medidas 

preventivas a fim de diminuir os níveis de glicemia e controlá-

los, evitando uma elevação desses e consequentemente o 

desencadeamento do diabetes. 

Diante do estudo, é notória a importância da adoção de 

políticas públicas voltadas para a promoção e prevenção em 

saúde no que se refere a valores glicêmicos alterados para 
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populações de risco, como os idosos. Visto que, ainda podem 

ser adicionadas comorbidades de alta prevalência, como 

cardiopatias e nefropatias crônicas que acabam contribuindo 

para evolução da doença. 

O estudo foi importante para relatar que provavelmente 

devido a renda e escolaridade serem boas, como também o 

consumo de carboidratos dentro da faixa recomendada, a 

população de idosos as zonas leste e oeste do município de 

João Pessoa apresentam menor prevalência de diabetes em 

comparação com a literatura consultada. 

As informações aqui veiculadas são fundamentais para 

a execução de novos estudos sobre o tema e o planejamento 

de políticas públicas voltadas a segurança alimentar e 

nutricional, como implementação de campanhas de promoção 

para que sejam realizadas ações de educação em saúde e 

nutrição, a fim de que a população se sensibilize para adotar 

hábitos saudáveis, repercutindo assim em um adequado estado 

nutricional. 
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RESUMO: Nos últimos anos, amplas transformações 
aconteceram nos hábitos alimentares da população, 
especialmente em relação à substituição de alimentos naturais 
por ultra processados, estes produtos podem acarretar sérias 
patologias como as doenças crônicas não transmissíveis, e o 
consumo desses alimentos chamam a atenção para 
consequências negativas à saúde do público infantil. Diante do 
exposto, objetivou-se avaliar o consumo de produtos ultra 
processados por crianças de uma creche no município de São 
Bento – PB. O estudo caracterizou-se como uma pesquisa 
descritiva, através do método de levantamento de campo, com 
abordagem quantitativa, a população foi composta por 50 
crianças na faixa etária de 2 a 5 anos, de ambos os sexos, foi 
realizada uma avaliação nutricional das crianças e aplicado um 
questionário semi-estruturado com os pais ou responsáveis. 
Diante dos resultados, os entrevistados na sua maioria 
relataram ser mães, do lar, com renda de 0 a 2 salários, e com 
baixa escolaridade. Quanto ao estado nutricional das crianças 
tem destaque o sobrepeso e a obesidade, ligados diretamente 
com ao alto consumo dos alimentos ultra processados, bastante 
significantes na pesquisa, com resultados alarmantes para 
esses alimentos. Logo, percebe-se a importância da realização 
de programas de educação nutricional, relacionados ao alto 
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consumo dos alimentos ultra processados, especialmente no 
ambiente onde foi realizado o estudo. 
Palavras-chave: Pré-escolares. Estado nutricional. Alimentos 

industrializados. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, tem-se observado nas últimas décadas uma 

mudança no perfil nutricional, em especial a nutrição infantil, 

esse processo definido como transição nutricional vem sendo 

influenciado por modificações facilmente vistas pela nossa 

sociedade, onde o padrão alimentar feito em casa, em família 

se alterou pela procura por alimentos rápidos (fast-food). Os 

padrões nutricionais sofrem alterações a cada século, 

resultando em mudanças na dieta dos indivíduos, com a 

utilização de alimentos industrializados se tornando cada vez 

mais frequentes, característica que se apresenta também nas 

práticas alimentares de crianças, devido a fatores como o pouco 

tempo disponível para o preparo de refeições mais saudáveis 

(FECHINE et al., 2015). 

 Os produtos industrializados ocupam uma parcela cada 

vez maior no mercado de alimentos, tornando-se um importante 

setor da atividade econômica na indústria alimentícia. Estes 

produtos processados possuem uma gama de componentes 

prejudiciais a saúde, como aditivos químicos, gordura trans, 

acidulantes, corantes, aromatizantes, conservantes, e outros 

que se fazem necessários para manter o produto com a 

aparência, textura, cor, sabor, aceitáveis pelo consumidor. 

Estes produtos altamente processados, podem acarretar sérias 

patologias como as Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
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(DCNT) como as doenças cardiovasculares, obesidade, 

diabetes, dislipidemias (BERTUOL; NAVARRO, 2015). 

 Nos últimos, anos amplas transformações aconteceram 

nos hábitos alimentares da população, especialmente em 

relação à substituição de alimentos naturais por 

industrializados, isso se deve a muitos fatores como a influência 

do marketing, ritmo de vida acelerado, facilidade nas refeições 

fora do lar, entre outros. A alimentação está diretamente 

associada com a saúde, nutrição, crescimento e 

desenvolvimento dos indivíduos, principalmente nos primeiros 

anos de vida, onde dependem muito das práticas alimentares 

adequadas, pois é nesse período que se inicia a formação dos 

hábitos alimentares e estes estarão ligados às escolhas e 

preferências alimentares na vida adulta (BENTO; ESTEVES; 

FRANÇA, 2015).  

 A criança desenvolve sua preferência por certos tipos de 

alimentos a partir da sua primeira interação com eles, de forma 

que o desenvolvimento de hábitos alimentares adequados na 

infância provém também da influência desempenhada pelos 

pais, estes são os principais educadores nutricionais dos seus 

filhos, mas na maioria das vezes há uma falta de informação 

quanto à importância da alimentação saudável, bem como a 

busca pela facilidade no manuseio e preparação de alimentos, 

a praticidade do dia a dia, pois são praticamente prontos para o 

consumo, além de serem mais baratos e acessíveis à maioria 

da população, assim se adequando como parte econômica da 

família (LUCAS; FEUCHT; OGATA, 2012).  

 A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-

2009, revelou dados alarmantes onde uma em cada três 

crianças de 5 a 9 anos de idade apresentava sobrepeso ou 

obesidade, ultrapassando o padrão internacional, sendo 
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encontrados com grande constância o excesso de peso e a 

obesidade a partir dos 5 anos de idade, em todos os grupos de 

renda e em todas as regiões brasileiras (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

 As pessoas consomem alimentos desconsiderando o 

nutriente em si seja o principal determinante na escolha, esse 

fato é conhecido e explorado pela indústria alimentícia que 

oferece, cada vez mais, alimentos práticos, palatáveis, duráveis 

e mais atrativos para a população. Os alimentos processados 

tornam-se cada vez mais acessíveis e aceitáveis para todas as 

faixas etárias, sendo vendidos pré-prontos ou prontos 

(BIELEMANN et al., 2014)  

 O consumo dos alimentos industrializados chama a 

atenção para consequências negativas à saúde dos indivíduos, 

com um foco maior para o público infantil. Esse aumento no 

consumo de alimentos e bebidas ultra processados tem sido 

considerado um dos fatores que contribuem para o aumento na 

prevalência das DCNTs (BERTUOL; NAVARRO, 2015). 

 Frente à importância de avaliar o consumo de alimentos 

ultra processados pelas crianças de uma creche, justifica-se a 

realização desse estudo quanto a contribuição na obtenção de 

informações referentes a essas temáticas com possível 

redução da ingestão desses produtos, promovendo ações 

relativas à alimentação saudável e melhoria da situação de 

saúde das crianças.  

 Os resultados podem servir como norteadores para 

elaboração de programas de prevenções das DCNTs que 

possam surgir a partir da infância, relacionadas com o alto 

consumo desses alimentos ultra processados, especialmente 

no ambiente escolar, e portanto colaborar, para o incentivo à 
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redução no consumo desses alimentos, orientando praticas 

alimentares mais saudáveis. 

 Diante do exposto, objetivou-se avaliar o consumo de 

produtos ultra processados por crianças de uma creche no 

município de São Bento – PB, através da identificação do 

estado nutricional das crianças; Estimativa da ingestão dos 

alimentos ultra processados consumido pelas crianças que vão 

à creche; Apontar os fatores socioeconômicas dos pais ou 

responsáveis pelas as crianças. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, 

através do método de levantamento de campo, com abordagem 

quantitativa. A população foi composta por 50 crianças na faixa 

etária de 2 a 5 anos, do sexo feminino e masculino, 

matriculadas no ano letivo de 2016 na creche municipal 

Ambrozina Paulina dos Santos, localizada no município de São 

Bento-PB, a escolha foi realizada através de sorteio aleatório. 

O estudo foi realizado, após aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), das Faculdades Integradas de Patos (FIP), de 

acordo com a Resolução 466/12 com parecer favorável de 

número 1.688.060. 

 A amostra foi determinada incluindo os alunos de 2 a 5 

anos, acompanhados de seus respectivos pais ou 

responsáveis, que se enquadraram nos critérios de inclusão e 

exclusão. Foi feita a análise do estado nutricional das crianças 

e os resultados obtidos foram comparados com os dados 

padronizados pelas curvas de Índice de Massa Corporal (IMC) 

por idade de acordo com o escore-z da Organização Mundial 

de Saúde (2006), para crianças de 0 á 5 anos de meninos e 
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meninas, com curvas distintas para cada sexo uma pra o 

feminino e outra para o masculino. 

 Foi realizado em um momento a aferição das medidas 

antropométricas como peso feito através de uma balança digital 

com capacidade de ate 180 kg e altura por uma fita métrica de 

até 1,50 cm de comprimento, e a idade foi fornecida pela 

direção da creche. Aplicou-se em outro momento um 

questionário semi-estruturado com os pais sobre consumo 

alimentar das crianças e dados socioeconômicos da família. 

 O programa estatístico utilizado para digitação dos dados 

e obtenção dos cálculos estatísticos na pesquisa será o SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) na versão 22.0. A 

exposição dos dados foi feita em tabelas e gráficos para melhor 

análise dos resultados obtidos. A análise foi realizada por meio 

de uma estatística descritiva. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo foi realizado com 50 crianças, e a partir dos 

resultados obtidos, contou com 28 crianças do sexo femininos 

(56%), e 22 do sexo masculinos  (44%). Com relação aos dados 

socioeconômicos da família, demostrados na Tab. (1), podemos 

apontar que a maioria dos entrevistados foram as mães com 

frequência de 36 (72%), os pais com 12 (24%), e outros 

responsáveis foram 2 (4%) dos entrevistados.  

 Os responsáveis, em sua maioria relataram ser casados 

(n= 35 - 70%), apenas 15 (30%) relataram ser solteiros e 

criarem seus filhos sozinhos ou com ajuda de familiares. A 

maioria dos participantes da pesquisa relatou ter renda de 0 á 

2 salários mínimos com frequência de (n= 47 - 98%), sendo uma 

população de classe baixa e somente 3 (6%) relatou ter renda 
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de 3 á 5 salários mínimos. Em relação a profissão dos 

responsáveis pelas crianças, 19 (38%) relataram ser do lar, 11 

(22%) agricultor, 1 (2%) estudante e 19 (38%) outras profissões 

que enquadram motorista; professora; auxiliar de serviço e 

vendedora. 

 

Tabela 1. Distribuição da frequência e porcentagem dos dados 
socioeconômicos das famílias (N= 50). 

Variáveis  F % 

Parente  Mãe  36 72 
 Pai 12 24 
 Outros  2 4 
    

Estado Civil Solteiro  15 30 
 Casado  35 70 
    

Renda  0 a 2 salários  47 94 
 3 a 5 salários  3 6 
    

Escolaridade  Analfabeto  8 16 
 Ensino 

Fundamental 
28 56 

 Ensino médio  14 28 
    

Profissão  Do lar  19 38 
 Agricultor 11 22 
 Estudante  1 2 
 Outras 

profissões 
19 38 

Fonte : pesquisa direta. 2016 

 

As informações da pesquisa quanto a escolaridade dos 

responsáveis pelas crianças mostrou dados como 8 (16%) que 

relataram ser analfabetos, 28 (56%) com ensino fundamental e 
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14 (28%) com ensino médio. A partir desses resultados 

podemos concluir que devido ao fato de tratar-se de alunos de 

uma creche pública esse índice de baixa renda e baixa 

escolaridade se dá por ser uma população carente.  

Os dados da Tab. (2) demostra os dados relacionados 

com a frequência e porcentagem do consumo de alguns 

alimentos ultra processados dos grupos de leite, seus derivados 

e cereais, e na Tab. (3) encontram-se os dados de alguns 

alimentos ultra processados dos grupos das carnes, bebidas, 

doces e outros.  

Esses alimentos são considerados de baixo valor 

nutricional, contendo valores calóricos altíssimos e deficientes 

em nutrientes como vitaminas e minerais que tem como funções 

a formação de ossos e dentes, coagulação sanguínea, ativação 

de enzimas, condução de impulsos nervosos, contração 

muscular e outras. São também considerados prejudicais a 

saúde pois podem comprometer o estado nutricional da criança 

levando a quadros de desnutrição ou sobrepeso/obesidade, 

além de facilitar o surgimento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) como Obesidade, Hipertensão, 

Diabetes Mellitus tipo 2, dislipidemias, doenças 

cardiovasculares e outras (BERTUOL; NAVARRO, 2015; 

MOREIRA et al., 2014). 
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Tabela 2. Distribuição da frequência e porcentagem de 
alimentos ultra processados dos grupos alimentares dos leites 
e cereais (N= 50). 

Alimentos Raramente  1 á 4 
vezes 
no mês 

2 á 5 
vezes na 
semana 

1 ou + 
vezes 
ao dia  

 F % F % F % F % 

 
Queijo 

 
15 

 
30 

 
25 

 
50 

 
9 

 
18 

 
1 

 
2 

Danoninho®/ 
Chambinho® 

 
23 

 
46 

 
19 

 
38 

 
5 

 
10 

 
3 

 
6 

 
Pães 

 
5 

 
10 

 
9 

 
18 

 
16 

 
32 

 
20 

 
40 

Biscoito 
recheado 

 
10 

 
20 

 
25 

 
50 

 
13 

 
26 

 
2 

 
4 

Bolo c/ 
recheio 

 
8 

 
16 

 
2º 

 
42 

 
22 

 
44 

 
- 

 
- 

Neston®/ 
Mucilon® 

 
2 

 
4 

 
26 

 
52 

 
18 

 
36 

 
4 

 
8 

Margarina/ 
Manteiga 

 
3 

 
6 

 
17 

 
34 

 
19 

 
38 

 
11 

 
22 

 
Batata frita 

 
27 

 
54 

 
15 

 
30 

 
4 

 
8 

 
4 

 
8 

Lasanha/ 
Pizza 

 
24 

 
48 

 
18 

 
36 

 
8 

 
16 

 
- 

 
- 

Coxinha/ 
Pastel 

 
20 

 
40 

 
21 

 
42 

 
9 

 
18 

 
- 

 
- 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

Os resultados permitem verificar maior frequência nas 

variáveis, biscoito recheado, Neston®/ Mucilon®, Coxinha/ 

Pastel, Refrigerante, Sorvete , Chocolate/ bombom, 

Achocolatado em pó, Sanduíche/ Hambúrguer, Pipoca/ 

Salgadinho, Catchup/ Maionese, de 1 á 4 vezes no mês. E 
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foram relatados que a margarina/ Manteiga teve frequência, o 

bolo recheado teve como consumo, Linguiça/ Salsicha, sendo 

de 1 á 5 vezes na semana. Com isso podemos observar que o 

consumo dos alimentos apresenta frequência por parte das 

crianças, podendo ocasionar vários fatores de risco.  

  

Tabela 3. Distribuição da frequência e porcentagem de 
alimentos ultra processados dos grupos alimentares das 
carnes, bebidas, doces e outros (N= 50). 

Alimentos Raramente  1 á 4 
vezes 
no mês 

2 á 5 
vezes na 
semana 

1 ou + 
vezes 
ao dia  

 F % F % F % F % 

Linguiça/ 
Salsicha 

 
8 

 
16 

 
14 

 
28 

 
26 

 
52 

 
2 

 
4 

 
Refrigerante 

 
10 

 
20 

 
25 

 
50 

 
13 

 
26 

 
2 

 
4 

 
Suco em pó 

 
16 

 
32 

 
14 

 
28 

 
15 

 
30 

 
5 

 
10 

 
Açúcar 

 
1 

 
2 

 
12 

 
24 

 
14 

 
28 

 
23 

 
46 

 
Sorvete 

 
20 

 
40 

 
23 

 
46 

 
6 

 
12 

 
1 

 
2 

Chocolate/ 
bombom 

 
17 

 
34 

 
26 

 
52 

 
7 

 
14 

 
- 

 
- 

Achocolatado 
em pó 

 
7 

 
14 

 
29 

 
58 

 
14 

 
28 

 
- 

 
- 

Sanduiche/ 
Hambúrguer 

 
9 

 
18 

 
29 

 
58 

 
11 

 
22 

 
1 

 
2 

Pipoca/ 
Salgadinho 

 
10 

 
20 

 
30 

 
60 

 
8 

 
16 

 
2 

 
4 

Catchup/ 
Maionese 

 
4 

 
8 

 
27 

 
54 

 
18 

 
36 

 
1 

 
2 

Fonte : Pesquisa direta. 2016 
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Os produtos industrializados ocupam uma parcela cada 

vez maior no mercado de alimentos, sendo consumidos com 

frequência, embora o alimento processado traga a identidade 

básica e a maioria dos nutrientes do alimento do qual deriva, os 

ingredientes e os métodos de processamento utilizados na 

fabricação alteram de modo desfavorável a composição 

nutricional (BRASIL, 2014). 

A má alimentação ou consumo excessivo de produtos 

industrializados, pode levar não só ao sobrepeso/ obesidade , 

mas também as carências nutricionais a exemplo da anemia 

ferropriva, avaliada como um problema de saúde pública entre 

os pré-escolares. Outra carência presente entre crianças é a 

hipovitaminose A (OLIVEIRA et al., 2015). 

 Em relação aos doces, o consumo desse grupo de 

alimentos representados por açúcar 23 (46%), sorvete 23 

(46%), achocolatado em pó 29 (58%) e o chocolate/ bombom 

26 (52%), possuíram índices elevados onde mais da metade da 

população estudada, relatou consumir com frequência esses 

tipos de alimentos com um destaque maior para o açúcar, onde 

relataram o consumo diariamente. Esses alimentos colaboram 

para o aumento da densidade energética na dieta, possuem alto 

índice glicêmico e são livres de outros nutrientes importantes 

para a criança, levando a criança à formação de maus hábitos 

alimentares e ao risco de carências nutricionais além de elevar 

os riscos de doenças como leucemia, hipertensão, diabetes 

entre outras (FERREIRA, 2015).  

 O refrigerante 25 (50%) e o suco em pó, tiveram relatos 

de consumo até diariamente pelas crianças, apesar de alguns 

responderem raramente, a maioria consome com frequência 

esses tipos de bebidas, trocando assim os sucos de fruta 
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naturais e leites que são mais saudáveis, por esses tipos de 

bebidas, que apresentam elementos prejudiciais a saúde, como 

corantes aditivos, e altos teores de açúcar além de serem com 

sabor adocicado contem em sua composição sódio, mineral que 

consumido em excesso favorece ao aparecimento de doenças 

cardiovasculares. São também extremamente ácidos para o 

organismo infantil, podendo enfraquecer os ossos por reduzir o 

teor de cálcio, devido ao excesso de acidulantes, como o ácido 

fosfórico (FERREIRA, 2015; OLIVEIRA et al., 2015). 

 Foi relatado pelos participantes da pesquisa o consumo 

de embutidos como Linguiça/ Salsicha (26 pessoas - 52%) de 2 

á 5 vezes por semana. Para a população estudada esse valor 

é considerado bastante elevado porém de acordo com a 

literatura esses produtos alimentícios contém substâncias 

ameaçadoras para os indivíduos, pois são ricos em gorduras 

saturadas e aditivos, como os nitritos, conservantes tóxicos com 

ação carcinogênica (BERTUOL; NAVARRO, 2015; FERREIRA, 

2015). 

Em relação a esses dados alarmantes a respeito do 

consumo dos produtos ultra processados, de acordo Bielemann 

et al. (2014) e Fechine et al. (2015), o grande aumento tem sido 

considerado um dos fatores que contribuem para a elevação na 

prevalência de obesidade e doenças crônicas. Esses alimentos 

são perigosos porque possuem uma gama de componentes 

prejudiciais a saúde. De acordo com os dados do presente 

estudo apesar de todos os riscos que podem causar a saúde, 

os alimentos ultra processados tem um consumo muito 

significante pois quase todos os alimentos citados no trabalho 

teve um consumo mensal e semanal relevante. 

 O estado nutricional de um indivíduo é o equilíbrio entre 

a ingestão e as necessidades energéticas e nutricionais que 
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são influenciados por diversos fatores, dependendo de qual 

estado nutricional o mesmo se encontra. Uma das formas de 

avaliar o estado nutricional é empregando a avaliação 

antropométrica, sendo um método importante para analisar o 

desenvolvimento físico, de modo simples, não invasivo, rápido 

e de baixo custo (VARGAS et al., 2015). A Fig. (1) logo abaixo, 

mostra os resultados que refere-se aos valores para a 

classificação do estado nutricional das crianças estudadas.  

 

Figura 1. Classificação do estado nutricional (N= 50). 

Fonte : pesquisa direta. 2016 

           Conforme a figura 1 apresenta, a maioria das crianças se 

encontram no estado nutricional de eutrofia com a frequência 

de 32 (64%), apenas 1 (2%) com estado de magreza, 14 (28%) 

encontravam-se com sobrepeso e 3 (6%) com obesidade. 

Sendo assim o estudo não apresentou significância pra esta 

variável, porem ficou um alerta para as classes 

sobrepeso/obesidade onde deve haver uma atenção maior com 

relação a alimentação, pois esse estado nutricional esta 

 Magreza 2%

Eutrofia 64%

Sobrepeso 28%

Obesidade 6%
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diretamente ligado com o consumo em excesso de alimentos 

ultra processados. 

 Segundo Moreira et al. (2014) sobrepeso/ obesidade são 

causados por desequilíbrio nutricional, aonde ocorre um 

armazenamento excessivo de energia, com o seu aumento na 

fase da infância esse problema se torna mais grave quando se 

considera a sua evolução e as suas complicações. A obesidade 

traz dificuldades sociais e psicológicas para a criança 

bloqueando o seu convívio em coletividade e diminuindo a sua 

autoestima. O sobrepeso/obesidade começando na infância 

podem permanecer na fase adulta e levar ao desenvolvimento 

de DCNT, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, 

reduzindo a qualidade e a expectativa de vida (MOTTER et al., 

2015). 

 Diante dos resultados da pesquisa podemos observar 

que a variável de sobrepeso/ obesidade teve dados 

semelhantes com outras pesquisas, onde esse número vem 

crescendo cada vez mais, e hoje é considerada como uma 

pandemia sendo um importante problema de saúde tanto em 

países desenvolvidos como aqueles em desenvolvimento. 

Dados semelhantes foram os da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) de 2008-2009, onde a cada 3 crianças 1 

apresenta quadro de sobrepeso/ obesidade (MOREIRA et al., 

2014; HALPERN et al., 2010; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 
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4 CONCLUSÕES  

 

Verificou-se, a partir dos dados apresentados na pesquisa, 

que os entrevistados na sua maioria relataram ser mães, 

profissão do lar, com renda de 0 á 2 salários mínimos, e baixa 

escolaridade. A respeito do estado nutricional, o destaque da 

prevalência foi para o sobrepeso e a obesidade, que esta 

relacionado ao elevado consumo de alimentos ultra 

processados, consumo esse que pode trazer inúmeros riscos 

para a saúde das crianças em curto e longo prazo como o 

desenvolvimento das DCNT´s. O estado nutricional inadequado 

está ligado diretamente com o consumo excessivo dos produtos 

alimentícios ultra processados que não oferecem um conteúdo 

nutricional adequado e que são muito utilizados, muitas vezes, 

devido ao seu baixo valor de compra. 

 Logo, percebe-se a importância da realização de 

programas de educação nutricional, relacionados ao alto 

consumo dos alimentos ultra processados, especialmente no 

ambiente onde foi realizado o estudo. Oferecendo orientação 

para a preferência por alimentos saudáveis, ajudando com isso, 

na melhoria das práticas alimentares, que devem começar 

precocemente, trazendo desde a promoção de saúde das 

crianças até a definição de estratégias que visem à formação 

de hábitos saudáveis pelas mesmas. 
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RESUMO: Entendendo a importância de uma alimentação 
saudável na infância inclusive no ambiente das creches, o 
referido estudo teve como objetivo avaliar o estado nutricional 
e o consumo alimentar das crianças de uma creche de São 
Bento-PB. O mesmo tratou-se de um estudo descritivo, de 
campo e quantitativo. O mesmo deu-se em uma Creche pública 
de São Bento- PB no período de fevereiro a abril/2016. A 
pesquisa foi desenvolvida através da avaliação do estado 
nutricional, na oportunidade foram coletados os dados do peso 
e a estatura das crianças para  obtenção do IMC, e aplicados 
os questionários semi-estruturados para avaliação de 
condições socioeconômicas e o consumo alimentar das 
crianças. Os resultados demonstraram que o estudo contou 
com uma amostra de cem crianças de ambos os  sexos, as 
famílias contam com uma renda menor que um salário mínimo, 
quase cinquenta por cento das crianças se encontram com 
sobrepeso e obesidade, apresentaram alto consumo de 
alimentos calóricos. Os dados avaliados na pesquisa 
demonstraram que o estado nutricional da população estudada 
se mostrou com alto índice de sobrepeso e obesidade, onde um 
fator relevanteque teve destaque, foi o baixo poder aquisitivo 
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das famílias das crianças, e também o elevado consumo de 
alimentos de alto valor calórico. 
Palavras-chave: Creches. Crianças. Alimentação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No que se refere aos cuidados com à saúde da criança, 

a alimentação è um dos fatores que apresentam fundamental 

importância para a promoção de saúde. As práticas 

alimentares se referem a seleção de alimentos seguida do 

consumo, levando m consideração o modo de preparo das 

refeições e a sua ingestão (ROTENBERG; VARGAS, 2004). 

As creches passaram a ser uma realidade constante 

nos dias atuais, favorecendo um número relevante de 

crianças brasileiras (GOULART et. al. ,2010).  A grande 

procura provavelmente estar ligada diretamente ao 

crescimento da participação das mulheres no mercado de 

trabalho, onde minimiza o tempo para cuidar dos filhos (LEAL 

et. al., 2012; ROSSI et. al.,2008). 

As famílias optam pelas creches, pois permite que 

saiam para trabalhar, ao mesmo tempo em que suas 

crianças desfrutam de todos os cuidados disponíveis, desde 

uma alimentação de qualidade, até a sua segurança, aonde 

chegam há passar oito horas por dia, cinco vezes na semana 

(GOULART et. al., 2010). Isso torna cada vez mais as 

creches um ambiente requisitado, além de agregar valores 

para formação de hábitos alimentares saudáveis, e auxiliar 

também no aprendizado das crianças (REBOLLA; NARDO, 

2004). 

 Carvalho (2005) afirma que se alimentar de maneira 

saudável vai além da sala de aula, pois os adultos têm 
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grande influência, desde a oferta do alimento nas refeições, 

a produtos disponíveis nas cantinas, a cultura, condições 

socioeconômicas e a disponibilidades de alimentos na 

região. 

 Entendendo a importância de uma alimentação 

saudável na infância inclusive no ambiente das creches o 

presente estudo apresenta o seguinte questionamento: como 

se encontra o estado nutricional e o consumo alimentar das 

crianças de uma creche do município de São Bento-PB? 

 O estudo mostra-se de grande importância pela 

necessidade de verificar se o padrão alimentar oferecido nas 

creches atende as necessidades nutricionais, a influência 

que o ambiente tem sobre a formação doa hábitos 

alimentares das crianças, tendo em vista que, as mesmas 

passam grande parte do dia e realizam a maioria das 

refeições na creche. 

 O objetivo geral do trabalho é avaliar o estado 

nutricional e o consumo alimentar das crianças de uma creche 

de São Bento-PB, acompanhado dos objetivos específicos que 

são: Traçar o perfil socioeconômico dos pais das crianças que 

matriculadas na creche a creche utilizando questionário semi-

estruturado, conhecer o consumo alimentar das crianças da 

creche por meio de inquérito alimentar, obter o estado 

nutricional das crianças, através da avaliação do IMC (Índice de 

Massa Corporal), através da obtenção do peso e da altura, 

relacionando com o percentil P-97 (Obesidade), P-10 

(Eutrófico), P-3 (Desnutrição). 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para obter o resultado desejado, optou-se por uma 

pesquisa descritiva quantitativa que tem como finalidade 

descrever as características de uma população específica (GIL, 

2010), onde são utilizados métodos como, pesquisa de campo 

e aplicação de questionários, para obter os dados quantitativos. 

 A pesquisa teve início em março e se estendeu até abril 

de 2016, contando com a aprovação do Comitê de Ética. O 

estudo foi realizado com crianças de 1 a 3 anos de idade que 

estão matriculadas na Creche Maria das Graças Soares de 

Queiroz que faz parte da rede pública, situada em São Bento-

PB. Sendo a população de 130 crianças matriculadas em uma 

creche de São Bento-PB. A amostra contou com a participação 

das crianças que estavam no momento da reunião. 

 Entram nos critérios de inclusão as crianças que 

apresentam a idade entre 1 e 3 anos de idade e que estão 

devidamente matriculadas na creche, que não precisam de 

cuidados minuciosos na hora das  refeições e que não 

apresentam nenhuma patologia específica instalada que afete 

seu padrão alimentar diretamente. Contudo os critérios de 

exclusão se devem aos pais que não comparecerão no dia da 

reunião para a coleta dos dados das crianças e não assinaram 

o termo de comprometimento. 

 Para a realização dessa pesquisa foi adotado um 

questionário alimentar mesmo contou com perguntas sobre o 

consumo alimentar, onde foi possível identificar os alimentos 

predominantes na dieta dessas crianças, contou com a aferição 

das medidas antropométricas onde obteve altura e o peso das 

crianças. Junto com o auxílio da Nutricionista o pesquisador irá 
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aferiu as medidas antropométricas, no qual se utilizou a fita 

métrica e a balança digital. 

 O diagnóstico do estado nutricional das crianças foi 

realizado a partir do indicador antropométrico IMC, segundo 

sexo e idade, tendo como base o padrão de referência da 

Organização Mundial de Saúde, (OMS, 2007). Ocorreu a 

aplicação de um questionário sócio econômico onde teve 

questões abordadas como: idade, escolaridade, profissão, 

renda familiar e número de filhos. Os questionários foram 

aplicados no momento da reunião com os pais na Creche, pois 

os filhos não são apitos a responder. 

 O programa estatístico utilizado para digitação dos dados 

e obtenção dos cálculos estatísticos na pesquisa foi o SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) na versão 21 

(DOUGLAS et al., 1991). As representações dos dados foram 

feitas em forma de tabela para uma melhor compreensão 

desses resultados obtidos. Esta análise contou com a aplicação 

do teste Qui-Quadrado onde é possível avaliar a relação entre 

o estado nutricional e o consumo alimentar com as variáveis 

sócias demográficas, e através do teste t não pareado para 

comparar as médias das variáveis sócias demográficas e 

antropométricas. Utilizou-se nível de confiabilidade de p <0,05. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com relação às variáveis associadas à qualidade da 

alimentação das crianças avaliadas, compreende-se que as 

condições socioeconômicas das famílias determinam grande 

parte da alimentação consumida pela criança, de acordo com 

outros estudos (KRANZ; FINDEIS; SHRESTH, 2008; PATRICK; 

NICKLAS, 2005). 
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 O referido estudo demonstrou na Fig. (1), que 43% das 

crianças que freqüentam a creche estão com sobrepeso ou 

obesidade, provavelmente devido ao maior consumo alimentos 

de elevado valor calórico, de industrializados, leite e seus 

derivados, massas, seguido de gordura e refrigerantes que 

estão representados na Tab. (1 e 2) Junto a isso foi 

demonstrado o baixo consumo de frutas, verduras, cereais, 

podendo explicar o alto índice tanto de obesidade, fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis durante a infância ou na fase adulta. 

 Estudos demonstram tem ocorrido uma modificação no 

padrão alimentar, com aumento no consumo de industrializados 

a minimização de consumo de legumes, verduras e frutas. 

Diante disso ocorre maior probabilidade de desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis na fase adulta, isso só 

ressalta ainda mais a necessidade da promoção de práticas 

alimentares saudáveis, com necessidade do total envolvimento 

da família (INSTITUTO BRASILEIRA DE GEOGRÁFIA, 2011; 

RINALDI et al., 2008). 

De acordo com Carvalho (2005) se alimentar de forma 

mais saudável não depende de aulas, mas de uma série de 

fatores que envolvem mais os adultos do que as crianças. Estão 

diretamente ligadas à oferta de alimentos durante as refeições, 

aos produtos disponibilizados em refeitórios, aos hábitos 

alimentares, as condições financeiras e a disponibilidade dos 

alimentos na localidade. 
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Figura 1. Representação do estado nutricional das crianças.  

 

Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 

A obesidade é uma questão contemporânea associada a 

facilidades no desempenho de tarefas diárias observadas com 

o avanço da tecnologia. Possui causas multifatoriais, que além 

de resultar no acúmulo de gordura no organismo, pode estar 

associada ao acometimento de doenças como, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensão arterial e 

diabetes aparecendo na infância e perpetuando-se ao longo da 

vida (LORENTZEN et al., 2012; VISRAM et al, 2013). 

 Apesar de não existir recomendações específicas quanto 

à quantidade e à frequência de consumo de alimentos 

industrializados na dieta das crianças, sabe-se que os mesmos 

não devem ser estimulados nos primeiros anos de vida, devido 

as maximização de evidências de que sua ingestão contínua 

acarreta o desenvolvimento precoce de doenças crônicas não 

transmissíveis. Embasado em alguns estudos, esse consumo 

pode ser influenciado por alguns fatores como a renda familiar, 
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idade e o grau de escolaridade materna (OLIVEIRA; ASSIS; 

PRADO, 2005; SIMON,2003; DEAL et al., 2005). 

 O desenvolvimento precoce da obesidade vem 

apresentando índices preocupantes entre as crianças, 

adolescentes e adultos em todo mundo, sendo um problema de 

saúde pública que tende a se estender para todas as fases da 

vida (BRASIL, 2009). 

Foi possível identificar diante das porcentagens descritas 

na tabela 2, que dentre os alimentos mais consumidos estão o 

arroz cozido (43,5%), biscoito sem recheio (47,8), macarrão 

cozido (47,8%), macarrão instantâneo (28,3%), pão (37,0%) e 

farinha láctea e mucilon (34,8%) ou seja, mais de 40% da dieta 

dessas crianças é composta produtos de alto valor calórico e 

ricos em sódio. As frutas com maior índice de consumo foram a 

banana com 26,1% chegando a ser consumida duas ou mais 

vezes durante o dia, a maçã/pêra (28,3%) e a laranja (30,4%). 

Já quando se tratou de suco de laranja, 21,7% afirmou consumir 

no mínimo uma vez ao dia.   
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Tabela 1. Consumo alimentar das crianças. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016   
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Tabela 2. Consumo alimentar das crianças. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 

 
Os dados da pesquisa revelam que o consumo das frutas 

e seus respectivos sucos são mínimos, dando lugar aos 

refrigerantes que por sua vez estão associados ao 

desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. 

Sobre outros tipos de sucos 32,6% afirmam consumir, tendo a 

goiaba 23,9% de consumo. O resultado expressado no estudo 

com relação a ingestão de leite e seus derivados, 

demonstraram que 32,6% consomem iogurte de fruta, 
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Danoninho® (32,6%) e margarina (37,0%). Levando em 

consideração os dados, foi possível observar que os 

refrigerantes correspondem por (30,4%) de consumo, 

demonstrando que no mínimo uma vez por semana estão 

sendo ingeridos pelas crianças. 

De acordo com a Tab. (3), o perfil socioeconômico dos 

pais a análise dos dados obtidos neste estudo demonstrou que 

o grau de escolaridade dos pais reflete diretamente no estado 

nutricional de seus filhos, no entanto, mesmo tendo mais 

conhecimento, os filhos se encontram obesos. Esses fatores 

demonstram que apesar do grau de escolaridade mais elevado 

dos pais isso não se reflete em uma alimentação saudável entre 

os filhos, pelo contrário, o consumo de industrializados foi 

predominante na mesa das famílias. 

 

Tabela 3. Representação das variáveis sócio-demográficos.  

 
Fonte: pesquisa direta. 2016  
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 A Fig. (2), mostra a média da renda familiar foi inferior a 

meio salário mínimo, o que demonstrou o a precária situação 

econômica das famílias, pois a média do per capita foi de 

451,86 reais, sendo perceptível a impossibilidade de acesso a 

uma diversidade de alimentos. Diante disso a privação de 

diversos alimentos é esperada tendo como ausência da dieta 

verduras, frutas, cereais, e aumentando o consumo de 

alimentos calóricos, no qual reflete de maneira negativa no 

estado nutricional dos filhos, pois a diversificação alimentar não 

é uma prioridade das famílias.  

 
Figura 2. Representação da renda familiar.  

 Baseado nos estudos de, a renda familiar é um fator de 

grande influência na manutenção da saúde, habitação, 

saneamento e vestuário (CASTRO et al., 2005). As políticas de 

alimentação são categóricas na saúde durante a infância e está 

fortemente ligada a renda familiar, do qual depende a 
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disponibilidade, quantidade, qualidade dos alimentos 

consumidos (AQUINO; PHILIPPI, 2002). 

 Estudos têm exposto a associação positiva entre a 

permanência de crianças em creches e seu estado nutricional, 

certificando-se a redução dos déficits de peso e estatura 

principalmente, entre as crianças com maior permanência. No 

entanto há fatores negativos relacionados a freqüência de 

crianças a creches como o aumento de ocorrências doenças 

infecto-contagiosas e de outras doenças de maior gravidade, 

podendo refletir de maneira negativa no estado nutricional 

(ZOLLNER; FISBERG, 2006). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os dados avaliados na pesquisa demonstraram que o 

estado nutricional da população estudada se mostrou com alto 

índice de sobrepeso e obesidade, fator que possivelmente se 

deve ao baixo poder aquisitivo das famílias das crianças que 

gerou um elevado consumo de alimento com alto valor calórico, 

alimentos esses que normalmente são mais baratos. O estado 

nutricional dessas crianças se mostra como um indício 

preocupante, tendo em vista que se as mesmas manterem 

hábitos alimentares inadequados  no decorrer da vida podem 

tornar-se adultos obesos, bem como desenvolverem outras 

doenças crônicas não transmissíveis comprometendo sua 

saúde a longo prazo. A reeducação alimentar é um caminho 

para que, mesmo as crianças que apresentem situação 

nutricional inadequada, como a obesidade, possam tornar-se 

eutróficas, diminuindo o risco de desenvolvimento de DCNT.   
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RESUMO: Foi avaliado o estado nutricional de crianças e 

adequação da alimentação escolar oferecida em uma escola 

pública de Cabedelo-PB. A amostra foi feita por conveniência, 

composta por crianças de 5-9 anos de ambos os sexos, 

estudantes de uma escola pública. A análise de dados da 

avaliação nutricional foi feita conforme o cálculo do IMC das 

crianças e classificação das mesmas de acordo com a curva de 

crescimento da OMS-2007, classificando-as segundo IMC e 

altura /idade. Para a análise do cardápio: Os nutrientes contidos 

nos cardápios foram compilados em dias, através do software 

de avaliação e prescrição nutricional AVANUTRI® versão 4.0, 

usando como filtro a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos. Os valores obtidos foram, em seguida, comparados 

aos valores de referência para escolares, estabelecidos pelo 

PNAE, de acordo com a Resolução nº 26 de 17 de junho de 

2013. O excesso de peso foi encontrado em 23,4% dos 

participantes do estudo, dentre estes, 6,7 % apresentavam 

obesidade e a frequência de muito baixo peso foi de 16,7%. 
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Com relação à Classificação de Estatura por idade, 3 crianças 

apresentaram baixa estatura para a idade. Da análise do 

cardápio, apenas duas preparações estavam no nível de caloria 

adequada. Os resultados ressaltam a importância da 

investigação do estado nutricional de crianças, como também 

uma maior fiscalização no que é oferecido aos escolares.  

Palavras-chave: Criança. Antropometria. Alimentação escolar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considera-se criança, a pessoa até nove anos de idade 

incompletos (OMS, 2006). A criança e o adolescente detêm de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se lhes, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim 

de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 

(BRASIL, 2010).  

De acordo com Flores et al. (2013), a população 

brasileira está passando por uma transição nutricional, 

caracterizada pela diminuição da subnutrição e aumento do 

sobrepeso e obesidade infantil. A desnutrição, problema 

preocupante no século passado, teve sua ocorrência diminuída 

ao longo dos anos, apresentando uma redução de mais de 60% 

no período de 1996 até 2007. Diferentemente das ocorrências 

do sobrepeso e da obesidade, as quais aumentaram de forma 

alarmante entre os jovens nas últimas décadas.  

A obesidade é definida como o aumento de tecido 

adiposo, em relação à massa magra, e é o distúrbio nutricional 

mais importante do mundo desenvolvido, pois 10% da 
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população mundial é considerada obesa (DUNCAN; 

SCHIMIDT; GIULIANI, 2004). Tal patologia se apresenta como 

fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como 

a síndrome metabólica e as doenças cardiovasculares, o que 

torna de extrema importância a elaboração de estratégias para 

o combate dessa desordem nutricional (FLORES et al., 2013). 

Os primeiros anos de vida se destacam como período 

muito importante para a formação de hábitos. De acordo com 

Barbosa (2005), no período pré-escolar as crianças apresentam 

características individuais muito variáveis, como: ritmos de 

crescimento, reação ao meio ambiente, integração ao grupo 

social, adaptação à alimentação, entre outros. O ambiente 

familiar, mídia, amigos, enfermidades e tendências sociais, 

como o consumo de alimentos industrializados podem 

influenciar no estabelecimento dos padrões alimentares das 

crianças.  

O acesso a uma alimentação saudável na fase pré-

escolar e escolar é essencial, pois em virtude do crescimento e 

desenvolvimento dos ossos, dentes, músculos e sangue, as 

crianças precisam de alimentos mais nutritivos, em proporção 

ao seu peso, do que os adultos (SILVA, 2009). Destaca-se a 

observação de que a alimentação escolar deve ser planejada 

de forma a contribuir para a prevenção de distúrbios nutricionais 

que possam trazer como consequência o aumento da 

prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (BLEIL et 

al., 2009). 

Por meio da distribuição de refeições durante o intervalo 

das atividades escolares, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) visa suplementar a alimentação do aluno, 

melhorando suas condições nutricionais e sua capacidade de 
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aprendizagem, além de formar bons hábitos alimentares. É 

considerado um dos maiores programas na área de 

alimentação escolar no mundo e é o único com atendimento 

universalizado (COSTA et al., 2001).   

O ambiente escolar é um local ideal para estimular o 

consumo de alimentos saudáveis por meio da iniciativa de 

programas voltados à educação para a saúde, com ênfase nos 

aspectos alimentares e nutricionais (SILVA, 2009).  

A partir dessas considerações, pode-se observar que é 

de suma importância estudar a situação atual da nutrição no 

âmbito escolar, avaliar o estado nutricional de crianças nesse 

ambiente e observar as políticas públicas vigentes, como a 

aplicação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, pois 

a preocupação com a saúde da população começa desde as 

primeiras fases de vida, para que possamos trabalhar desde 

cedo as orientações nutricionais, como também promover a 

saúde e a conscientização de um olhar mais abrangente e um 

melhor cuidado para todos.  

 O objetivo do presente estudo foi avaliar o estado 

nutricional de crianças e sua relação com a alimentação escolar 

oferecida em uma escola pública de Cabedelo-PB e analisar a 

concordância da alimentação oferecida aos escolares, segundo 

as normas do Programa Nacional de Alimentação do Escolar 

(PNAE). 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo transversal, do tipo quantitativo, de 

análise de dados, buscando realizar a avaliação nutricional de 

crianças na faixa etária dos 6 aos 9 anos de idade estudantes 

de uma escola da rede pública de ensino da cidade de 

Cabedelo - PB, bem como avaliação da composição nutricional 

de cardápios da escola em questão. 

 

2.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO E AMOSTRAGEM 

 

A amostra foi feita por conveniência, visando incluir um 

número aleatório de crianças de 6-9 anos de ambos os sexos, 

estudantes da escola pública Adjuto Carlos Morais, localizada 

em Cabedelo-PB. 

Para participarem da pesquisa as crianças precisaram se 

enquadrar na faixa etária, possuir autorização dos pais, estar 

na escola no dia que foi realizada a avaliação e concordarem 

em participar voluntariamente da pesquisa. 

 

2.3 COLETA DE DADOS E PROCEDIMENTO 

 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro 

de 2014 e os dados antropométricos da coleta de dados foram: 

peso e altura para realização do cálculo do IMC. Para a 

avaliação nutricional foi usado um estadiômetro e uma balança 

de marca Filizola.  
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A princípio houve a apresentação do projeto, pela própria 

pesquisadora, aos envolvidos na pesquisa (representantes da 

escola, pais e alunos) para deixá-los cientes da importância e 

objetivos do trabalho. 

Para a aferição das medidas antropométricas foram 

seguidos os critérios da OMS, (2007). As crianças foram 

pesadas com o mínimo de roupa possível, a altura foi obtida 

com os alunos em posição ereta, sem sapatos, utilizando-se 

uma fita métrica devidamente afixada na parede sem rodapé e 

um esquadro de madeira, sendo este firmemente apoiado sobre 

a cabeça, assegurando-se que a criança esteja na posição 

ereta e com os calcanhares juntos e encostados na parede a 

fim de proceder-se à leitura e registro da altura obtida. O estado 

nutricional foi avaliado pelo IMC, obtido pela divisão do peso 

corporal (em quilogramas) pela estatura (em metros) elevada 

ao quadrado. De acordo com a classificação proposta pela 

OMS crianças. 

Com relação à coleta de dados do cardápio oferecido aos 

escolares, foi avaliado o cardápio mensal, referente a duas 

refeições, um desjejum e uma refeição principal que é servida 

aos alunos que possuem permanência em apenas um turno 

escolar. A análise do cardápio foi realizada a partir de cópia 

disponibilizada através da nutricionista responsável pela 

elaboração do cardápio e sob consentimento da Secretaria 

Municipal de Educação. O cardápio foi analisado de acordo com 

cada ingrediente que compunha a preparação, e a partir da 

composição e per capita (quantidade em gramas) foi avaliado o 

teor de calorias, proteínas, carboidratos, lipídios, cálcio e ferro. 

Os dados foram baseados na Tabela de composição química 

dos alimentos, de Guilherme Franco (2006), onde foram 
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utilizadas como padrão para a realização da avaliação 

nutricional dos alimentos. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise das informações coletadas foi feita da seguinte forma:  

a) Cálculo do IMC a partir do peso e altura das 

crianças e classificação das mesmas de acordo com a 

curva de crescimento da OMS-2007, classificando-as 

segundo peso/ idade e altura /idade; 

b) Os dados do IMC foram digitados no 

microsoft excel e analisados pelo software estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na 

versão 21. Os resultados foram apresentados como: 

média, desvio padrão, valor absoluto e relativo. 

c) Para a análise do cardápio: Os nutrientes 

contidos nos cardápios foram compilados em dias, 

através do software de avaliação e prescrição nutricional 

AVANUTRI® versão 4.0, usando como filtro a Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2006) e 

a Tabela de Composição de Alimentos, suporte para a 

decisão nutricional (PHILIPPI, 2002). Os valores obtidos 

foram, em seguida, comparados aos valores de 

referência para escolares, estabelecidos pelo PNAE, de 

acordo com a Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013 

que preconiza que os cardápios devem suprir no mínimo 

30% das necessidades diárias para uma refeição. 
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2.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto para a pesquisa científica inicialmente foi 

submetido à análise pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sendo aprovado 

com número de registro no 885.804. Os pais ou responsáveis 

pelas crianças voluntárias preencheram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, aceitando a participação das 

crianças nesta pesquisa. A nutricionista responsável assinou a 

carta de anuência autorizando a realização da pesquisa. E as 

crianças assinaram o Termo de Assentimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados integram as análises dos 

dados relativos a 30 indivíduos, sendo 13 do sexo masculino 

(43,3%) e 17 do sexo feminino (56,7%). A média de IMC entre 

as crianças independente do sexo foi de 15,33 kg̸ m² com 

Desvio padrão 3,12, e a média de idade foi de 6,4 anos, com 

desvio padrão 0,97.  

A Tabela (1) demonstra a classificação, por sexo, do 

Estado Nutricional das crianças, segundo IMC e estatura para 

idade. A predominância de sobrepeso e obesidade se mostrou 

semelhante nos meninos e nas meninas, sem diferença 

significativa. Enquanto que nos casos de eutrofia, as meninas 

se apresentaram em maior quantidade que os meninos. Com 

relação ao baixo peso, só foi encontrada nos meninos, porém 

tanto os meninos quanto as meninas apresentaram muito baixo 

peso.  
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O excesso de peso foi encontrado em 23,4% dos 

participantes do estudo, dentre estes, 6,7 % apresentavam 

obesidade. Com relação à Classificação de Estatura por idade, 

podemos observar que 3 crianças apresentaram baixa estatura 

para a idade. 
 

Tabela 1. Classificação, por sexo, do Estado Nutricional, 

segundo IMC e estatura/idade de crianças de uma escola 

pública de Cabedelo – PB, 2014. 

 

As frequências de sobrepeso e obesidade segundo o 

indicador IMC/idade encontrados neste estudo parecem 

Variáveis Meninos 

(n=13) 

Meninas 

(n=17) 

Total 

IMC/Idade n n n % 

Muito baixo 

peso 

3 2 5 16,7% 

Eutrófico 6 11 17 56,7% 

Sobrepeso 2 3 5 16,7% 

Obesidade 1 1 2 6,7% 

Baixo peso 1 0 1 3,3% 

Estatura/Idade n n n % 

Muito baixa 

estatura  

1 0 1 3,4% 

Adequada 12 15 27 90,0% 

Baixa estatura 0 2 2 6,7% 
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acompanhar uma tendência nacional.  Mondini et al (2007) 

encontraram uma prevalência de quase 17% (10,8% de 

sobrepeso e 6,2% de obesidade) na população estudada, o que 

evidencia um crescimento no excesso de peso da população 

infantil. Resultados similares foram encontrados em um estudo 

que comparou a avaliação nutricional de crianças das regiões 

Sudeste e Nordeste, e observou a prevalência de 11,9% de 

obesidade no Sudeste e de 8,2% no Nordeste (ABRANTES et 

al., 2002).  

Um estudo realizado em Recife para avaliar a 

prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e 

adolescentes de uma escola da rede privada, demonstrou que 

o sobrepeso nas crianças foi de 34,3%, enquanto que a 

obesidade foi de 14,2% (BALABAN, 2001). 

Podemos observar a frequência apontada para a 

classificação de muito baixo peso nesse estudo que foi de 

16,7%, dado alarmante se considerarmos que a tendência tem 

sido de diminuição da desnutrição proteico-energética em 

crianças no Brasil que, na década de 1970, atingia 40,5% das 

crianças menores de cinco anos, chegando a 52,5% no zona 

rural do Nordeste (ESCOBAR et al., 2003). Recentemente, a 

prevalência de déficit de peso na faixa etária de 5 a 9 anos 

analisada pela POF (2008-2009) foi baixa em todas as regiões, 

oscilando ao redor da média nacional de 4% (IBGE, 2010).  

Lima et al. (2010), analisou o declínio da desnutrição 

infantil no Nordeste do Brasil, observou que a prevalência da 

desnutrição foi reduzida em um terço de 1986 a 1996 (de 33,9% 

para 22,2%) e em quase três quartos de 1996 a 2006 (de 22,2% 

para 5,9%). Melhorias na escolaridade materna, na 

disponibilidade de serviços de saneamento e o aumento do 
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poder aquisitivo das famílias mais pobres foram importantes 

para o declínio da desnutrição nesses dois períodos. 

No presente estudo observou-se que houve maior 

frequência de estatura adequada para idade tanto em meninas 

quanto em meninos, apresentando somente um menino com 

muito baixa estatura e duas meninas com baixa estatura. 

Destaca-se que a baixa estatura tem sido relacionada a atraso 

na capacidade intelectual, baixo rendimento escolar e menor 

capacidade física para o trabalho (BRASIL, 2009). Neste 

sentido, a POF (2008-2009) demonstrou que a prevalência de 

déficit de altura na faixa etária de 5 a 9 anos foi de 6,8%, sendo 

ligeiramente maior em meninos (7,2%) do que em meninas 

(6,3%) e tendendo a diminuir com a idade, observa-se que 

prevalência de déficit de altura nessa faixa etária reflete, 

sobretudo, a magnitude da desnutrição infantil na primeira 

metade da década de 2000 (IBGE, 2010). 

 

 Em relação à avaliação do cardápio da alimentação escolar, 

observa-se nas tab. (2) e (3) os valores oferecidos e os valores 

de adequação de calorias e macronutrientes, das preparações 

semanais oferecidas para crianças de uma escola de Cabedelo-

PB. Das preparações apresentadas, apenas duas estavam no 

nível de caloria adequada, e três preparações apresentaram 

nível de carboidrato adequado.  A maioria dos cardápios estão 

com a porcentagem de adequação muito acima do ideal. 
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Tabela 2. Valores oferecidos na 1ª e 3ª semanas do mês e 

adequação de calorias e macronutrientes analisados da 

merenda oferecida em uma escola de Cabedelo-PB, 2014. 

CARDÁPIO 

OFERECIDO 

INGESTÃO E ADEQUAÇÃO 

Kcal CH (g) PTN(g) LIP (g) 

Suco de frutas 

com bolacha 

doce; Arroz 

com milho 

verde e creme 

de frango 

597,24 115,88 19,55 30,3 

132,7% 158% 139% 268% 

Achocolatado 

com 

rosquinhas; 

Feijão; arroz; 

carne de soja  

e suco de fruta 

1.264,9 224,9 75,12 18,4 

281% 307% 536% 162% 

 Vitamina de 

mucilon; 

Carne 

guisada, 

 arroz e 

legumes 

612,27 64 44,48 19,46 

136% 87,5% 317% 172,2% 

Iogurte com 

Bolacha doce; 

Inhame com 

frango guisado 

461,09 72,93 27,92 7,7 

102% 99,7% 199% 68% 
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Café com leite 

e bolacha 

salgada com 

requeijão;  

Arrumadinho: 

 feijão 

macassa com 

carne de 

charque, 

 farofa de 

cuscuz e arroz 

1.144,7 71,58 25,39 30,3 

254% 97% 181% 268% 

 

Tabela 3. Valores oferecidos e adequação de calorias e 

macronutrientes analisados da merenda oferecida em uma 

escola de Cabedelo-PB. 

CARDÁPIO 

OFERECIDO 

INGESTÃO E ADEQUAÇÃO 

Kcal CH (g) PTN(g) LIP (g) 

Achocolatado 

com bolacha 

doce; 

Macarrão com 

salsicha 

635,3         71,6        22,7 17,95 

141,% 97% 162% 158% 

Suco de frutas 

com 

rosquinhas; 

Purê de batata 

com arroz e 

frango guisado 

707,7 116,9 34 13,03 

157% 160% 242% 115% 
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Café com leite 

e bolo; Carne 

guisada,  

arroz, feijão e 

salada 

1.170 154 81 14,73 

260% 211% 584% 130% 

Vitamina de 

banana com 

bolacha  

salgada; 

Cachorro 

quente 

459 48,68 32,9 7,7 

102% 66% 235% 68% 

Achocolatado 

com 

rosquinhas;  

Feijoada com  

linguiça 

calabresa,  

 

arroz, farofa  

e abacaxi 

788 122 34,5 25,75 

175% 166% 246% 227% 

 

Nas figuras (1) e (2) pode-se observar o teor de cálcio e 

ferro que compõe as preparações oferecidas na merenda 

escolar. Observa-se que das preparações analisadas, apenas 

uma apresentou valor de cálcio adequado e nenhuma 

preparação obteve valor de ferro adequado, apresentando-se 

elevado em todas as preparações. 
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Figura 1. Adequação de Ferro e Cálcio da merenda escolar, de 

acordo com a 1ᵃ e 3ᵃ semanas do mês, servida às crianças de 06 a 

10 anos de idade no município de Cabedelo – PB, 2015. 
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Figura 2. Adequação de Ferro e Cálcio da merenda escolar, de 

acordo com a 2ᵃ e 4ᵃ semanas do mês, servida às crianças de 06 a 

10 anos de idade no município de Cabedelo – PB, 2015. 

 
 

Como foi analisado nas tabelas 2 e 3 relacionadas ao 

cardápio escolar, foram poucas as preparações que 

conseguiram atingir a adequação preconizada pela resolução 

do PNAE, corroborando com alguns estudos realizados 

recentemente. Souza e Mamede (2010) analisaram a 

composição centesimal, a aceitação e a preferência da 

merenda servida em uma escola municipal de ensino 

fundamental da cidade de Lauro de Freitas-BA e observaram 

que nenhuma merenda alcançou as taxas de calorias 

recomendadas pelo PNAE. Da mesma forma, Santos et al. 

(2008) avaliaram o conteúdo calórico e proteico, como também 

a aceitabilidade da merenda escolar oferecida em uma escola 

estadual em Porto Velho, Rondônia. O conteúdo calórico da 
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merenda escolar avaliada ultrapassou bastante os valores 

preconizados pela legislação, enquanto que o proteico 

manteve-se aproximadamente dentro do preconizado.  

É importante ressaltar que deve existir o equilíbrio entre 

calorias e o conjunto dos demais macronutrientes ingeridos, 

pois a ingestão inadequada de proteínas pode resultar em 

balanço nitrogenado negativo, o qual aumenta o metabolismo 

proteico podendo levar a catabolismo muscular. Nesse estudo 

observou-se uma elevada quantidade de proteína sendo 

oferecida, podendo, segundo a literatura, levar a sobrecarga 

renal nesses indivíduos. (DORFMAN in MAHAN et al. 2010).  

De acordo com as análises de micronutrientes, percebe-

se um grande desequilíbrio entre os mesmos, o cálcio 

apresentou-se elevado em algumas preparações e baixo em 

outras. Bueno e Czepielewski (2008) relataram que o 

decréscimo do consumo de cálcio e vitamina D em períodos de 

crescimento pode influenciar negativamente o desenvolvimento 

ósseo, causando não apenas raquitismo, como também 

prejudicando o alcance da altura. 

O elevado teor de Ferro nas preparações pode ser 

considerado alarmante, pois o Ferro em excesso deposita-se 

gradativamente em vários órgãos ou tecidos, principalmente no 

fígado, baço, miocárdio, glândulas endócrinas e medula óssea, 

ocasionando lesão celular e tecidual, fibrose e insuficiência 

funcional (CANÇADO, 2007). Entretanto devemos levar em 

consideração que a maioria das preparações analisadas é 

composta de ferro não heme, que é o tipo de ferro que possui 

menor absorção no organismo, de forma similar ao relatado por 

Osório (2002) em que discorre sobre o ferro oferecido na 

merenda escolar ser principalmente o ferro não heme.  
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4 CONCLUSÕES 

De acordo com os dados encontrados neste estudo, 

podemos constatar a importância da investigação do estado 

nutricional de crianças. Foram observados resultados que 

pedem atenção tanto para a questão da obesidade quanto para 

o risco de desnutrição. 

Com relação à alimentação escolar analisada nesse 

estudo e aliando-a ao estado nutricional das crianças, outros 

questionamentos podem ser levantados conforme o que foi 

colhido nos resultados, pois a alimentação oferecida pode não 

estar sendo totalmente ingerida, como também não foi 

investigada a alimentação oferecida fora da escola. Portanto, 

fica a sugestão para próximos trabalhos relacionados a esse 

assunto. 

Ainda sobre a questão do cardápio, observamos que 

houve baixa quantidade de frutas e legumes oferecidos, além 

de uma grande oferta de carboidratos, a partir disso, podemos 

sugerir mudanças no cardápio, para que sejam oferecidos 

alimentos de melhor qualidade e conforme o que a resolução 

do PNAE preconiza. Através de pesquisas como esta que se 

pode observar a importância que a escola tem na alimentação 

e desenvolvimento das crianças, espera-se que haja uma maior 

fiscalização no âmbito da alimentação escolar, para que 

possam ser encontradas as problemáticas do programa de 

alimentação escolar, e assim sejam buscadas novas melhorias 

a fim de que sejam atendidas as reais necessidades de crianças 

que frequentam a rede pública de ensino do Brasil. 
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RESUMO: Os dois primeiros anos de vida são caracterizados 
por crescimento acelerado e desenvolvimento, que necessitam 
de um aporte nutricional adequado. Portanto, objetivou-se 
avaliar o estado nutricional de crianças atendidas em uma 
Unidade de Saúde da Família (USF) na cidade de João 
Pessoa/PB. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 
quantitativa. A amostra foi composta por 33 crianças menores 
de 2 anos que foram escolhidas por conveniência. As crianças 
foram submetidas a uma avaliação do peso que ocorreu em 
uma balança plataforma da marca Welmy® e comprimento 
utilizando um infantômetro. Através desses valores, o estado 
nutricional das crianças foi obtido mediante os parâmetros de 
Peso para Idade (P/I) e Comprimento para Idade (C/I) e a sua 
classificação através dos pontos de corte preconizados pela 
Organização Mundial de Saúde. Os dados foram tratados por 
estatística descritiva. A maioria das crianças (77%) apresentou 
peso adequado, enquanto 20% apresentaram peso elevado e 
3% baixo peso para a idade. Quanto ao comprimento, a maioria 
(72%) apresentaram-se adequadas para a idade, seguindo-se 
de 25% que apresentaram o comprimento elevado e apenas 3% 
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o comprimento baixo para idade. Portanto, a inserção do 
nutricionista torna-se fundamental para a promoção da saúde 
em todas as fases da vida, abordando aspectos de alimentação 
saudável e da importância do aleitamento materno exclusivo 
para crianças menores de 6 meses. 
Palavras-chave: Atenção básica. Crianças. Antropometria. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos primeiros anos de vida, é essencial para o 

crescimento e desenvolvimento da criança uma alimentação 

qualitativa e quantitativamente adequada, pois ela proporciona 

ao organismo a energia e os nutrientes necessários para o bom 

desempenho de suas funções e para a manutenção de um bom 

estado de saúde (PHILIPPI; CRUZ; COLUCCI, 2010). 

 O crescimento e desenvolvimento da criança são 

acompanhados por alterações morfológicas, fisiológicas, 

psicológicas e sociais e, nesse processo, a nutrição 

desempenha importante função. A crescente preocupação com 

a prevalência de sobrepeso e obesidade na população infantil 

tem produzido informações sobre grandes grupos 

populacionais, e também sobre grupos menores, revelando 

situações em que as intervenções possam ser realizadas de 

forma mais ágil (NETO et al., 2010). 

O estado nutricional de crianças menores de 2 anos 

possui papel fundamental para que seu crescimento seja 

progressivo e para que ela desenvolva suas aptidões 

psicomotoras e sociais. Alterações de déficit ou excesso 

expõem tais crianças a riscos potenciais de agravos à saúde, 

bem como a futuros problemas de relações interpessoais e 

funcionais dentro da comunidade (SANTOS et al., 2008). 
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A avaliação do estado nutricional tem se tornado um 

aspecto cada vez mais importante no estabelecimento de 

situações de risco, no diagnóstico nutricional e no planejamento 

de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. Sua 

importância é reconhecida tanto na atenção primária, para 

acompanhar o crescimento e a saúde da criança e do quanto 

na detecção precoce de distúrbios nutricionais, seja desnutrição 

ou obesidade. É importante também pois é uma forma de 

analisar o estado nutricional, planejar ações de promoção à 

saúde, prevenir doenças e realizar o tratamento precoce 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2010). 

A antropometria apresenta como vantagens o fato de ser 

não-invasiva, de baixo custo e relativamente fácil de obter, além 

de conseguir detectar desvios nutricionais antes do 

aparecimento de indicadores bioquímicos e sinais clínicos 

(POLLA; SCHERER, 2011). Entre as medidas antropométricas, 

o peso e a altura são referidos como as medidas mais sensíveis 

e específicas para a avaliação do processo de crescimento e 

desenvolvimento e, portanto, avaliação do processo nutrição e 

saúde (MIRANDA et al., 2012). 

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), o gráfico de 

crescimento do Cartão da Criança é o instrumento utilizado nas 

consultas para avaliação do crescimento da criança de zero a 

cinco anos. Os parâmetros para avaliação da curva do gráfico 

são o peso, a idade e o sexo. O acompanhamento do 

crescimento, com a utilização da curva do gráfico, permite aferir 

se a criança está em processo de desnutrição ou obesidade, 

tornando-se, assim, um instrumento extremamente útil no 

estabelecimento de situações de risco nutricional (BRASIL, 

2005). 
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O Guia Alimentar para crianças menores de dois anos, 

elaborado pelo Ministério da Saúde, reforça a importância da 

alimentação complementar na segurança alimentar e, 

consequentemente, no desenvolvimento das crianças. Os 

alimentos complementares podem ser preparados 

especialmente para as crianças ou consumidos pelos demais 

membros da família, modificados para atender às habilidades e 

necessidades da criança (BRASIL, 2005). 

A adequação nutricional dos alimentos complementares 

nessa fase é fundamental na prevenção da morbimortalidade 

na infância, incluindo desnutrição e sobrepeso (MONTE; 

GIULIANI, 2011). Nos últimos anos, têm ocorrido avanços 

importantes na promoção da amamentação, entretanto, a 

promoção da alimentação complementar adequada tem tido 

menos progresso (CORRÊA et al., 2010). 

Assim, faz-se necessário estudos para avaliar o estado 

nutricional de crianças nessa faixa etária, mostrando as causas 

e prevenções, e como a alimentação saudável pode contribuir 

para qualidade de vida das crianças. Neste sentido, o presente 

estudo teve como objetivo analisar o estado nutricional de 

crianças menores de 2 anos atendidas em uma Unidade de 

Saúde da Família (USF) na cidade de João Pessoa/PB, visando 

orientar a introdução da alimentação para essa faixa etária, 

proporcionando melhor crescimento e desenvolvimento.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Sujeitos do estudo 

 

Trata-se de um estudo referente ao estágio na disciplina 

Saúde Pública que foi realizado em uma Unidade de Saúde da 
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Famíia (USF) localizada na zona norte da cidade de João 

Pessoa/PB. A amostra foi escolhida por conveniência e foi 

composta por 33 crianças (sendo 17 meninas), menores de 2 

anos e que eram atendidas na referida unidade. Todas as 

crianças menores de 2 anos poderiam ser incluídas no estudo. 

 

2.2 Instrumentos e procedimentos para a coleta de dados 

 

No dia da coleta de dados, as mães das crianças eram 

abordadas e interrogadas quanto a idade da criança. Aquelas 

que se encaixavam nos critérios de inclusão amostral, foram 

convidadas a participar do estudo. Para obtenção dos dados,   

foi realizada uma avaliação nutricional através da classificação 

do estado nutricional por meio dos parâmetros Peso para Idade 

(P/I) e Comprimento para Idade (C/I) e a classificação do estado 

nutricional através dos pontos de corte preconizados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007), conforme 

apresenta-se no Quadro (1) e Quadro (2).  

 

Quadro 1. Classificação do estado nutricional de acordo com o 
parâmetro Peso para Idade (P/I). 

  > +2 escores z: peso elevado para idade. 
  > -2 e < +2 escores z: peso adequado para idade. 
  > -3 e < -2 escores z: peso baixo para idade. 
  < -3 escores z: peso muito baixo para idade. 

  Fonte: OMS (2007).  
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Quadro 2. Classificação do estado nutricional de acordo com o 

parâmetro Comprimento para Idade (C/I). 

 > +2 escores z: comprimento elevado para idade. 
 > -2 e < +2 escores z: comprimento adequado para idade. 
 > -3 e < -2 escores z: comprimento baixo para idade. 
 < -3 escores z: comprimento muito baixo para idade. 

  Fonte: OMS (2007).  

 

Para a avaliação do peso, as crianças foram pesadas na 

balança plataforma da marca Welmy® com capacidade para 

150 Kg e precisão de 100g. Primeiramente, foram pesadas as 

mães em posição vertical, descalças, com os pés unidos e em 

paralelo, e a cabeça ereta olhando para o horizonte, e em 

seguida foram pesadas novamente segurando a criança no 

braço para se obter uma estimativa do peço da criança. 

A análise foi realizada por meio de estatística simples e 

relativa. Os dados obtidos através das avaliações foram 

armazenados e analisados no programa estatístico Microsoft 

Excel 2013, sendo demonstrados através de gráficos.  

 

2.3 Análise de dados 

 

 A análise dos dados foi realizada no software Instat 

(GraphPad Software inc, San Diego, CA). Utilizou-se a 

estatística descritiva expressa em valores percentuais 

apresentados através de gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura (1), a amostra do presente estudo foi 

composta por 33 crianças atendidas na Unidade de Saúde da 
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Família (USF) da cidade de João Pessoa/PB, onde 52% eram 

do gênero feminino e 48% do masculino.  

 

Figura 1. Distribuição das crianças atendidas na USF da cidade 
de João Pessoa/PB, segundo o gênero. 

 
Fonte: SILVA; SOARES; OLIVEIRA (2016). 

 

Conforme o estudo realizado por Reciere (2010), 

constataram que entre 61% eram do gênero masculino e 

apenas 39% do gênero feminino, diferenciando do presente 

estudo que houve maior prevalência de crianças do gênero 

feminino.  

De acordo com a Figura (2), verifica-se que o estado 

nutricional das crianças atendidas na USF de acordo com o 

peso por idade, a maioria estava com o peso adequado (77%), 

já 20%, apresentou o peso elevado para idade e 3% baixo peso 

para idade. 

Segundo o estudo de Stheves (2012), 69,7% das 

crianças avaliadas estavam com o peso para idade adequado, 

48%
52%

Meninos Meninas
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sendo que o baixo peso e muito baixo peso estavam com uma 

diferença pequena, sendo respectivamente de 13% e 10%. 

Já no estudo realizado por Garcia (2010), a maioria das 

crianças estavam com o peso adequado (81%) e 27% tinham o 

peso elevado para idade, diferenciando do presente estudo. 

 

Figura 2. Distribuição do estado nutricional de acordo com o 
peso por idade (P/I).  

 
Fonte: SILVA; SOARES; OLIVEIRA (2016). 

 

Segundo Marin et al. (2008) os indicadores do estado 

nutricional são considerados importantes preditores de 

morbimortalidade. Além disso, dados de uma população de 

baixa renda também revelam alta incidência de sobrepeso e 

obesidade, principalmente entre crianças menores de 2 anos. 

A Figura (3) mostra o estado nutricional das crianças 

segundo o Comprimento por Idade (C/I). Observa-se que a 
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maioria das crianças avaliadas estavam com o comprimento 

adequado para idade, 25% apresentaram o comprimento 

elevado para idade, e apenas 3% com o comprimento baixo 

para idade. 

  

Figura 3. Distribuição do estado nutricional de acordo com 
Comprimento por Idade (C/I). 

Fonte: SILVA; SOARES; OLIVEIRA (2016). 

 

Sobre o comprimento por idade, Victora et al. (2008) 

observaram que as prevalências de comprimento por idade são 

superiores aos resultados de peso por idade. Constataram que 

89,3% tinham o comprimento adequado para idade, vindo em 

seguida 8,7% das crianças com o comprimento elevado para 

idade, e apenas 2% que obtiveram o comprimento baixo para 

idade. 
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Em outro estudo mais recente de Duarte et al. (2011), 

das crianças do estudo, 21,4% tinham o comprimento elevado 

para idade, 67,6% estavam com o comprimento adequado para 

idade, e 8,2% das crianças foram diagnosticadas com 

comprimento baixo para idade, restando 2,8% de crianças com 

o comprimento muito elevado para idade, o que é bastante 

significativo no que diz respeito ao comprimento adequado para 

idade e difere do presente estudo. 

Na Figura (4), encontra-se a prevalência do aleitamento 

materno das crianças atendidas. Os resultados mostram que 

61% das crianças não tiveram o aleitamento materno exclusivo 

até os 6 meses, e 39% tiveram o aleitamento materno exclusivo 

até 6 meses.  Estes resultados mostram uma diferença 

significativa de crianças que não tiveram aleitamento exclusivo 

até os meses de vida. 

 

Figura 4. Distribuição do aleitamento materno de crianças 
menores de 6 meses. 

 
Fonte: SILVA; SOARES; OLIVEIRA (2016).  
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Em um estudo feito por Menezes et al. (2014), 40% das 

crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, e 60% 

não tiveram aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de 

vida, sendo um percentual semelhante ao presente estudo. 

Já no estudo feito por Macêdo (2013), das 75 crianças 

avaliadas, apenas 48% tinha aleitamento materno exclusivo, 

restando assim 42% de crianças que tinha aleitamento materno 

exclusivo até os 6 meses, podendo-se observar uma 

porcentagem acima da apresentada no presente estudo. 

O leite materno é o melhor alimento nos primeiros meses 

de vida e apresenta vários benefícios as crianças. A 

Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento 

materno até dois anos ou mais (OMS, 2007).  

Na Figura (5), ao se avaliar a distribuição das crianças 

de acordo com a faixa etária, verificou-se que 57% das crianças 

estavam na faixa etária de 0 a 12 meses e 43%  de 12 a 24 

meses. 

 

Figura 5. Distribuição das crianças atendidas na USF na cidade 
de João Pessoa/PB, segundo a faixa etária. 

 
Fonte: SILVA; SOARES; OLIVEIRA (2016).  
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Segundo o estudo de Borges (2013), 44% das crianças 

atendidas tinham menos que 12 meses, e 56% das crianças 

avaliadas tinham idade maiores que 12 meses.   

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos, observa-se que a maioria 

das crianças avaliadas pertenciam ao gênero feminino. Em 

relação ao estado nutricional, concluiu-se que a maioria das 

crianças estavam com o estado nutricional adequado. Já sobre 

o aleitamento materno exclusivo, foi observado que a maiorias 

das crianças não tiveram aleitamento materno exclusivo até os 

6 meses de vida.  

Portanto, mostra-se fundamental a inserção do 

profissional nutricionista, com vistas à promoção da saúde em 

todas as fases da vida, abordando aspectos de alimentação 

saudável, a questão da segurança alimentar, e também da 

importância do aleitamento materno exclusivo para crianças 

menores de 6 meses. 

A participação do nutricionista e sua integração na saúde 

básica estão estabelecidas em sua formação acadêmica que o 

capacita a realizar diagnóstico nutricional, tornando-o o único 

profissional a receber um conhecimento específico que lhe 

permita propor as devidas orientações dietéticas, a partir de 

diagnóstico e da observação dos valores socioculturais, 

adequando-as à realidade de cada unidade familiar. 
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RESUMO: A vitamina A é muito importante para as funções 
visuais e imunológicas, e sua deficiência pode acarretar em 
sérios prejuízos para a saúde infantil, e a suplementação tem 
se tornado a melhor estratégia para prover esse micronutriente, 
principalmente entre os grupos de maior vulnerabilidade, 
portanto este artigo tem como objetivo avaliar a efetivação do 
Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNVITA) 
em crianças de 06 a 59 meses no município de Teixeira-
Paraíba, onde foi realizada uma pesquisa descritiva, com 102 
responsáveis por crianças, que apresentassem a faixa etária a 
ser suplementada, durante a rotina diária de atendimento em 
todas as Unidades de Saúde da Família do município, com 
abordagem qualitativa e quantitativa, onde foi possível 
identificar ausência no conhecimento acerca do PNVITA e da 
importância desse micronutriente na saúde de seus filhos; 
posteriormente analisou-se a insuficiência da suplementação 
nas crianças acima de 18 meses, e diante do estudo foi possível 
identificar diversas fragilidades no tocante ao PNVITA no 
município de Teixeira, fazendo-se necessário intensificar as 
ações na atenção básica a fim de orientar as famílias quanto à 
importância desse micronutriente, com apoio e parcerias do 
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governo municipal e estadual, a fim de melhor efetivar esse 
Programa no município.  
Palavras-chave: Crianças. Micronutriente. Vitamina A. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A vitamina A é um micronutriente muito importante para 

as funções visuais e imunológicas, encontrado em fontes de 

origem animal (retinol) e vegetal (provitamina A), portanto, toda 

vitamina A que o homem necessita deve vir dos alimentos, onde 

pode ser armazenada no fígado, garantindo reserva para 

utilização de acordo com a necessidade do indivíduo, mas se 

essa reserva estiver reduzida poderá ocorrer à Deficiência de 

Vitamina A (DVA) ou hipovitaminose A (BRASIL, 2013). 

As deficiências nutricionais podem acarretar sérios 

prejuízos para a saúde infantil ao elevarem as taxas de 

morbimortalidade infantil podendo resultar em sequelas. E as 

crianças representam um grupo de grande vulnerabilidade 

devido ao crescimento rápido e à imaturidade fisiológica e 

imunológica, pois as doenças carenciais aumentam a 

suscetibilidade delas as diarreias e infecções, além de 

comprometer a maturação do sistema nervoso, visual, mental e 

intelectual (BERNARDI, et al., 2011; LIMA, et al., 2011; 

PALMEIRA; SANTOS; VIANNA, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que 

a DVA afeta, em nível mundial, aproximadamente 19 milhões 

de mulheres grávidas e 190 milhões de crianças em idade pré-

escolar e a maioria está localizada nas regiões da África e 

Sudoeste da Ásia (OMS, 2013). 

Segundo a Pesquisa de Demografia e Saúde da Criança 

e da Mulher (PNDS), realizada em 2006, foi reafirmado que a 
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deficiência de vitamina A persiste como um problema de saúde 

pública no Brasil, atingindo em cerca de 17,4% das crianças e 

12,3% das mulheres em idade fértil. No Nordeste as afecções 

oculares atingem certa frequência, o que tem levado as 

autoridades ao emprego de meios, visando o fornecimento de 

vitamina A em forma medicamentosa. Enquanto no estado da 

Paraíba foi demonstrado no ultimo inquérito de base 

populacional, que a prevalência de DVA era de 21,8% em 

crianças de 06 a 59 meses de idade (BRASIL, 2006; FRANCO, 

2012; QUEIROZ, et al., 2013). 

A suplementação de vitamina A constitui-se a estratégia 

mais eficaz para prover vitamina A em indivíduos com riscos 

para desenvolver a deficiência. No Brasil, o Programa Nacional 

de Suplementação de vitamina A foi instituído por meio da 

Portaria n° 729 de 13 de maio de 2005, cujo objetivo é reduzir 

e controlar a deficiência nutricional de vitamina A em crianças 

de 06 a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto imediato 

(BRASIL, 2013). 

Há evidências acerca do impacto da suplementação de 

vitamina A em crianças de 06 a 59 meses de idade que apontam 

a redução de risco global de morte em 24%, de complicações 

por diarreia, e 28% de mortalidade por outras causas, e 45% 

em crianças HIV positivo. Diante desses resultados a OMS 

recomenda à administração de suplementos de vitamina A para 

prevenir a carência nutricional, a xeroftalmia, entre outros 

problemas (BRASIL, 2009; RODRIGUES; RONCADA, 2010). 

A amostra do Censo de 2010 apresentou as taxas de 

mortalidade infantil no Brasil com porcentagem de 15,6% de 

óbitos infantis por mil nascidos vivos e no Nordeste 18,5% de 

óbitos infantis por mil nascidos vivos mesmo com redução no 

percentual em relação ao Censo de 2000 a região Nordeste 
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ainda se destaca com maior índice de mortalidade infantil diante 

das outras regiões brasileiras (IBGE, 2010). 

As primeiras atividades de controle da Deficiência de 

Vitamina A (DVA) surgiram no Brasil por volta de 1983 com 

intervenções constantes no estado da Paraíba e Pernambuco. 

Em 1994 o Ministério da Saúde publicou a Portaria 2.160 de 29 

de dezembro de 1994, criando no Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição (INAN) O Programa Nacional de 

Controle da Deficiência de Vitamina A e em 2005 foi instituído 

através da Portaria n° 729, de 13 de maio de 2005 o Programa 

Nacional de Suplementação de Vitamina A (BRASIL, 1994; 

BRASIL, 2013; MARTINS 2007). 

Considerando a existência do Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A, buscou-se responder quais são 

as possíveis fragilidades e limitações do Programa no município 

de Teixeira-PB. 

E nesta perspectiva, o presente trabalho objetivou avaliar 

a efetivação do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A em crianças de 6 a 59 meses de idade, em um 

município do sertão da Paraíba. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma análise descritiva quanto à efetividade 

das ações do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A (PNVITA), a fim de investigar todas as suas 

limitações, propondo estratégias para melhor efetivá-lo. Os 

métodos foram empregados em um levantamento de campo 

realizado em todas as Unidades de Saúde da Família (USF) do 

município de Teixeira. 
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A população foi composta de responsáveis pelas 

crianças de 06 a 59 meses de idade, que são usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Os critérios de inclusão no estudo foram pai ou mãe, 

independentemente da idade, ou outro responsável com idade 

igual ou superior a 18 anos e crianças com idade a serem 

suplementadas pela vitamina A. 

Os critérios de exclusão foram responsáveis pelas 

crianças com idade inferior a 18 anos que por algum motivo não 

puderam ser suplementadas com vitamina A, e aqueles 

responsáveis pelas crianças que tinham idade inferior a 18 anos 

e profissionais de saúde que estivessem de licença. 

A pesquisa buscou avaliar a efetivação do PNVITA com 

base nos estudos de Almeida et al. (2010) sobre Avaliação 

Participativa do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A em um município da região Nordeste do Brasil, 

entretanto a presente pesquisa foi realizada em um município 

com características diferentes do estudo supracitado. 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, e foram utilizados questionários validados, 

adaptados e elaborados com base nos questionários do 

Relatório de Pesquisa do Ministério da Saúde sobre Análise do 

Programa Vitamina A Mais e do Acompanhamento das 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família em município da 

região Nordeste do Brasil. 

A amostragem da pesquisa foi do tipo probabilístico 

aleatório simples onde inicialmente foi entrevistado os 

responsáveis pelas crianças com idade entre 06 a 59 meses em 

todas as Unidades de Saúde durante a rotina diária de 

atendimentos. 
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Ao todo foram entrevistados aproximadamente 102 

responsáveis pelas crianças que compareceram a alguma das 

USF’s do município entre os meses de março e abril para 

realização de algum atendimento residentes da zona rural e 

urbana. 

A participação dos sujeitos desse estudo foi voluntária, 

atendendo a resolução 466/2012 que trata de pesquisas ou 

testes realizados com seres humanos, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde, e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos, sob protocolo 

nº. 1.445.736 (BRASIL, 2013). 

Os dados foram coletados e armazenados no programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 22.0, 

onde por meio da estatística descritiva gerou-se tabelas de 

frequência simples, como também se utilizou a estatística 

inferencial com cruzamentos entre as variáveis nível de 

escolaridade e o conhecimento do responsável quanto à 

administração da vitamina A nas crianças nas USFs, além da 

associação da cobertura da vitamina A com a falta da mesma 

no município, através de testes Qui-quadrado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi constituída de 102 responsáveis por 

crianças a serem suplementadas pelo Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A (PNVITA), dos quais 89,2% eram 

mães das respectivas crianças, apresentavam idade entre 15 e 

57 anos, 86,3% eram adultos e 56,9% deles estavam 

finalizando ou já tinham finalizado o ensino médio. 

Foi possível observar que 61,8% dos entrevistados 

referiram não ter conhecimento sobre o PNVITA e o aumento 
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do grau de escolaridade não influenciava na proporção dos 

responsáveis que detinham conhecimento sobre o PNVITA.  

Aos entrevistados que referiram saber algo sobre o 

Programa, solicitou-se justificativa a respeito do que sabiam. As 

respostas geraram as seguintes categorias: “bom pra saúde 

das crianças” (12,7%), “que a gestante toma no pós parto” 

(1,0%), “ouviram falar no acompanhamento do peso da criança 

e nas orientações dos ACS” (2,0%), que “a criança tem que 

tomar a cada 6 meses até os 5 anos” (1,0%), “ouviu falar na 

maternidade da importância para a mãe e a criança” (1,0%), 

“para suprir a necessidade de vitamina A nas crianças” (1,0%). 

Quanto a periodicidade da suplementação das 

megadoses de vitamina A, foi possível observar o 

desconhecimento no que diz respeito a periodicidade da 

suplementação entre os entrevistados, visto que 65,7% dos 

entrevistados referiram não saber. Entre os que afirmaram 

saber a periodicidade da suplementação de vitamina A (34,3%), 

apenas 20,6% referiram corretamente a periodicidade com que 

deve ser suplementada a vitamina A. 

Havendo forte relação com o estudo de Almeida et al 

(2010),  que também apresentou percentual semelhante 

(64,7%) de desconhecimento da periodicidade entre os 

responsáveis pelas crianças, mesmo as pesquisas tendo sido 

realizadas em municípios com realidades diferentes, 

apresentaram praticamente o mesmo percentual de 

desconhecimento quanto a periodicidade da suplementação, 

visto que é notável a falta de informação da população quanto 

as ações desse Programa. 

Entre os que enfatizaram sua importância corretamente, 

31,4% relataram “para evitar doenças nas crianças, como 

problemas na visão e gripe”, 22,5% “bom para a saúde e 
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desenvolvimento da criança”, 4,9% “complementar as vitaminas 

que faltam” e a grande maioria referiu não saber. 

E quanto aos possíveis problemas de saúde que a 

carência dessa vitamina pode desencadear 8,8% referiram 

“problemas como gripe e resfriado”, 4,9% a “criança fica fraca e 

prejudica a saúde”, 4,9%, “causa anemia”, 4,9% 

“desenvolvimento de cegueira e problemas na visão”, 2,0% 

“dificuldade de se alimentar”, 2,0% “queda de cabelo, 

enfraquecimento das unhas, pele ressecada” e 71,6% dos 

entrevistados referiram não saber as consequências dessa 

deficiência.  

Quanto ao conhecimento das fontes de vitamina A 

presente nos alimentos 59,8% relataram terem conhecimento, 

entretanto, 27,5% citou apenas uma fonte, 19,6% duas ou mais 

fontes, e 7,8% citaram alimentos que não são considerados 

fontes de vitamina A.  

E esses resultados se tornam um ponto positivo com 

relação á segurança alimentar e nutricional, mesmo que boa 

parte desse percentual (27,5%) seja de relatos de apenas 1 

fonte da vitamina, pois os mesmos sempre identificavam 

alimentos que estavam inseridos no consumo diário de seus 

filhos, sendo mais referido entre os entrevistados a cenoura 

como fonte de vitamina A, mesmo assim  apresentou valor um 

pouco mais elevado ao se comparar com o estudo de Almeida 

et al (2010), que no seu estudo apenas 40,7% dos entrevistados 

afirmaram conhecer os alimentos fonte.  

Os dados diferenciados podem se dever ao fato de o 

município de Teixeira ser conhecido historicamente como um 

grande cultivador de cenoura, por conta da elevada umidade 

existente na terra e no ar, e pela sua altitude, gerando terras 

bem mais férteis para o cultivo desse alimento, do que de outras 
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áreas circunvizinhas, levando á facilidade das famílias no 

acesso a esse alimento, e ao mesmo tempo passando a ser um 

hábito cultural da cidade (XAVIER, 2000).  

A escolha dos alimentos está diretamente ligada a uma 

diversidade de fatores, e entre eles pode-se destacar o acesso 

aos alimentos, o conhecimento e orientação acerca da 

alimentação e nutrição, como também mudanças de hábito 

relacionadas a religião, cultura e fatores socioeconômicos, e 

esse conjunto de ações revela a importância da educação 

nutricional, e seu importante papel, no estabelecimento de 

hábitos alimentares saudáveis e redução na deficiência de 

micronutrientes (PEREIRA, et al., 2008). 

A fim de avaliar o acesso as megadoses de vitamina A, 

os entrevistados foram questionados se suas crianças tomam 

ou já tomaram algum líquido ou cápsula de vitamina que não 

seja vacina, e 80,4% referiram positivamente, onde foi possível 

observar que a proporção de crianças que tomavam a vitamina 

A, estava diretamente relacionada com o nível de escolaridade 

de acordo com a Tabela 1, havendo forte relação com os 

estudos de Almeida et al (2010), onde 62,1% dos entrevistados 

também relataram positivamente a essa questão. 

Quanto à identificação da vitamina os entrevistados 

relataram de acordo com o tipo de vitamina administrada na 

USF e 47,1% referiram que era vitamina A, enquanto que 2,0% 

afirmaram ser vitamina C e apenas 1,0% mencionou ser 

vitamina D, diferenciando dos percentuais encontrados por 

Almeida et al. (2010) onde mais de 50,0% dos entrevistados 

afirmaram corretamente.  
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Tabela 1. Comparação entre as variáveis se a criança toma ou 

já tomou algum líquido ou cápsula de vitamina na USF e Nível 

de escolaridade. Município de Teixeira, Paraíba, Brasil, 2016. 

  Nível de escolaridade dos 

responsáveis pelas crianças 

  

  EF* EM** ES*** SE*
*** 

Total Valor 

de p* 

A criança 
toma ou já 

tomou 
algum 

líquido ou 
cápsula de 
vitamina 
na USF? 

Sim 30 46 6 0 82 0,002 

Não 2 10 3 1 16 0,002 

NSB  0 2 1 1  4 0,002 

 32 58 10 2 102 0,002   

Total  

NSB: não sabe  
*EF - Ensino fundamental 
** EM - Ensino médio 
***ES - Ensino superior 
****SE- Sem escola 
Teste qui-quadrado (p<0,05); 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No intuito de identificar à existência de instrumentos que 

garantam o direito a suplementação pelo PNVITA, os 

entrevistados foram questionados sobre a que órgão saberiam 

recorrer no caso de falta da vitamina A e 42,2% responderam 

que buscariam órgãos intimamente ligados a atenção básica, 

onde a grande maioria referiu procurar a Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) demonstrando uma associação positiva com o 

nível de escolaridade.   
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No tocante ao conhecimento sobre alimentação 

saudável dos responsáveis pelas crianças 72,5% referiram 

nunca terem recebido orientações sobre alimentação e nutrição 

na USF, sendo essas proporções maiores de acordo com 

aumento do nível de escolaridade, o que evidencia uma certa 

deficiência nas atividades propostas pelo programa, no qual 

está entre as medidas preventivas, a garantia das informações 

para incentivar a população a consumir os alimentos fonte de 

vitamina A  

A falta da prática de Educação Nutricional (EN), também 

está relacionada ao desconhecimento do PNVITA, visto que a 

EN deve ser priorizada como uma política de promoção á 

saúde, a fim de enfatizar o incentivo a alimentação saudável, 

sendo das práticas de intervenção mais duradouras no controle 

e redução dos agravos decorrentes da DVA entre as crianças 

(RODRIGUES; RONCADA, 2010). 

Ao verificar as doses de vitamina A registradas pela USF 

nos cartões de vacinação das crianças com idade entre 06 e 59 

meses, observou-se que os maiores percentuais de cobertura 

foram apresentados nas crianças de 10 meses a 18 meses de 

idade, e a redução do número de doses vai aumentando com o 

avançar da idade. Corroborando com esse dado cabe destacar 

que 66,7% dos responsáveis pelas crianças referiram deixar de 

suplementar suas crianças por falta de vitamina A na USF, 

supondo que pode existir uma correlação entre a não 

continuidade da suplementação até os 59 meses conforme 

previsto no PNVITA, devido a indisponibilidade desse 

micronutriente para as crianças com a faixa etária a ser 

suplementada conforme o descrito na Tabela 2.  
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Tabela 2. Falta da vitamina A na USF e Cobertura da Vitamina 

A nos cartões de vacina das crianças atendidas por USFs do 

município de Teixeira, Paraíba, Brasil, 2016. 

 A criança está com a vitamina A em dia de acordo com o 

cartão de vacinação? 

A 

criança 

já deixou 

de tomar 

vitamina 

A por 

falta na 

USF? 

A 

crianç

a 

estava 

com a 

vitami

na A 

em dia 

A 

criança 

não 

estava 

com a 

vitamina 

A em dia 

Não 

apresent

ou 

informaç

ões no 

cartão de 

vacinaçã

o 

Não 

estava 

com o 

cartão de 

vacina 

no dia da 

entrevist

a 

Total Valor 

de p* 

Sim 13 25 2 28 68 0,037 

Não 11 6 0 13 30 0,037 

Não sabe 1 0 1 2 4 0,037 

Total 25 31 3 43 102 0,037 

*Teste qui-quadrado (p<0,05); 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos estudos de Paiva et. al (2011), foi percebível a 

necessidade de maiores esforços, a fim de melhorar as metas 

que devem ser atingidas pelo Programa, ratificando os dados 

encontrados no presente estudo em que as primeiras 

administrações das megadoses ocorreram e com o passar dos 

semestres ocorria a diminuição da administração.  Diferente do 

que foi observado nos estudos de Almeida et al (2010), com 

redução das primeiras doses em relação ao preconizado pelo 
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Programa, o que demonstra que apesar da funcionalidade do 

Programa, em relação a periodicidade, não vem sendo seguida 

de acordo com o preconizado, evidenciando o fato do estado da 

Paraíba ainda apresentar falhas para eliminar casos de DVA. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Perante o estudo foi possível observar diversas 

fragilidades entre elas a ausência de conhecimento a cerca do 

PNVITA pelos responsáveis das crianças, e também foi 

demonstrada a frequente falta do suplemento na USF onde 

ocorre tal distribuição, pois as quantidades das megadoses 

distribuídas não suprem às necessidades de boa parte das 

crianças que devem ser suplementadas, e de acordo com os 

relatos, as atividades de informação e orientação ás famílias da 

importância desse micronutriente, dificilmente acontecem, o 

que tem levado a falta de conhecimento do PNVITA, visto que, 

essas atividades devem ser priorizadas, a fim de informar a 

população tanto quanto á sua importância quanto aos agravos 

decorrentes da DVA, a fim corroborar para que os mesmos 

procurem medidas preventivas, evitando as consequências 

agravantes dessa deficiência na saúde de suas crianças. 

Logo, sugere-se que essas ações devem ser planejadas 

entre a secretaria municipal de saúde e profissionais das USFs, 

visto que, é relevante suplementar e paralelamente informar a 

população com relação à importância do PNVITA. 

E diante de tais resultados, espera-se que tanto a atual 

gestão do município de Teixeira como gestores estaduais e de 

outros municípios adotem medidas que melhorem a efetivação 

desse programa, pois a DVA ainda continua em índices 

elevados no Estado da Paraíba. Bem como, sugere-se o 
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desenvolvimento para que futuros estudos sejam propostos a 

fim de investigar o real motivo da escassez das doses no 

município de realização da presente pesquisa. 
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RESUMO: A alimentação saudável e equilibrada é considerada 

um dos fatores predominantes e primordiais para promoção da 

saúde. Cresce o número de estudiosos, assim como, de 

indivíduos que estão à procura dos benefícios que as 

substâncias bioativas presentes nesses alimentos trazem à 

saúde sendo relacionadas com a redução de doenças, 

melhorando sobretudo, a qualidade de vida. Tratou-se, de um 

estudo de revisão bibliográfica sobre o papel dos alimentos 

funcionais na prevenção e controle de doenças, o qual foi 

realizado através da consulta de artigos científicos publicados 

entre os anos de 2008 a 2016, dentre os quais, foram 

relacionados com o tema em questão e atendem aos critérios 

científicos definidos pela Biblioteca virtual em saúde (BVS), nas 

bases de dados ScientificElectronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature AnalysisandRetrieval System 

Online (MEDLINE).  Foram selecionados e incluídos no 

levantamento bibliográfico, estudos originais, nos idiomas 

português, inglês e espanhol. Dessa forma, o presente estudo 

irá fornecer informações científicas importantes, que 

contribuirão para pesquisa, técnicos e profissionais no campo 
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da nutrição, tornando-se relevante o aprofundamento sobre as 

propriedades dos alimentos funcionais, uma vez que, seu 

consumo na dieta habitual, está associado com a prevenção e 

tratamento de muitas doenças, incluindo as doenças crônicas 

não transmissíveis. 

Palavras-chave: Alimentos Funcionais; Doenças; Prevenção. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A alimentação é um indicador essencial de qualidade de 

vida, uma vez que, pode afetar a saúde dos indivíduos de 

diversas formas. O consumo adequado de proteínas, vitaminas, 

minerais e outros nutrientes é necessário para a homeostase e 

perfeito funcionamento do organismo humano (MORATOYAet 

al., 2012). 

A alimentação saudável, é umfator predominante para 

manutenção da saúde. O sangue, nervos, músculos e todas as 

células do corpo, são constituídas e renovadas de acordo com 

o que ingerimos, desse modo, pode-se afirmar que somos o que 

comemos, onde a alimentação assume um papel importante e 

indispensável na saúde e prevenção de doenças (BORGES et 

al., 2015). 

O mercado de alimentos é constantemente impulsionado 

por inovações técnicocientíficas que, em conjunto com o 

discurso de alimentação saudável fizeram surgir, no Japão da 

década de 1980, o conceito de alimentos funcionais (AF). 

Apesar do conceito ter surgido no Japão, é a partir do processo 

de regulamentação de suplementos dietéticos da Food and 

Drug Administration nos EUA que eles passam a ter impacto 

significativo sobre o mercado e a saúde (SALLES, 2013). 
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Segundo o autor, os alimentos funcionais, vêem sendo 

considerados uma das últimas inovações da indústria de 

alimentos, compondo um segmento de mercado que vêm 

crescendo rapidamente, alcançando taxas de crescimento de 

14% ao ano no Brasil, enquanto que, o crescimento do setor de 

alimentos convencionais registra índices de 3% a 4%. 

No entanto, a definição do que vêm, ou não, a ser um 

alimento funcional é bastante controversa, variando dentre as 

diferentes legislações nacionais, e também dentre diferentes 

discursos científicos e midiáticos.  

A Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais (SBAF), 

compreende o caráter difuso do termo, caracterizando AF como 

sendo alimento ou ingrediente que, além das funções 

nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta 

usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou 

benéficos à saúde, que contribuem para um melhor 

desempenho do organismo do indivíduo que os ingere, devendo 

ser seguro para consumo sem supervisão médica, sendo que 

sua eficácia e segurança devem ser asseguradas por estudos 

científicos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTOS 

FUNCIONAIS, 2009; VIDAL, et al., 2012). 

De acordo com o Conselho Regional de Nutricionistas 

(2009), torna-se importante destacar que os alimentos 

funcionais não curam doenças, apenas previnem seu 

aparecimento e caso isso aconteça, ajudam o organismo a 

combatê-las de maneira mais eficaz. Estes não devem ser 

utilizados como remédios, mas sim, incorporados numa dieta 

equilibrada para que possam ser consumidos diariamente, 

ajudando o organismo a se fortalecer. Uma dieta rica nesse tipo 

de alimento acarreta em um maior bem estar ao indivíduo, 
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dando mais disposição e energia para os mesmos, contribuindo 

assim, para melhoria da sua qualidade de vida. 

Pesquisas demonstram que alimentos com propriedade 

funcional, vêm ganhando destaque na pirâmide alimentar. 

Diversos alimentos já possuem comprovação e tantos outros 

estão sendo pesquisados a respeito de seus atributos com 

características de levar à melhoria na qualidade de vida, 

promovendo auxílio na prevenção de doenças e manutenção 

da saúde de uma forma geral (BASHO; BIN, 2010). 

Contudo, apesar de todo interesse e especulação gerados 

sobre os benefícios e propriedades desses alimentos, é 

importante destacar que se faz necessário um maior 

conhecimento e aprofundamento sobre o tema a fim de 

contribuir para o ensino e pesquisa, auxiliando profissionais da 

área na discussão do tema aqui abordado.  

Ainda, a relevância dessa revisão se justifica pela alta 

prevalência das doenças crônicas em todo o mundo, que vem 

gerando altos custos aos serviços de saúde, onde a 

alimentação tem um papel importante no aumento da média de 

expectativa de vida e saúde da população, visto que, o 

consumo de determinados alimentos com poder funcional, além 

da qualidade nutricional básica, podem contrubiur no processo 

saúde-doença. Dessa forma, o presente trabalho teve como 

objetivo investigar o papel dos alimentos funcionais na 

prevenção e controle de doenças. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma revisão bibliográfica, cujo método 

científico consiste na busca e análise de artigos de uma 

determinada área da ciência. A abordagem metodológica deste 
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estudo encontra-se fundamentada na prática baseada em 

evidências, que assim como outros tipos de estudo de revisão, 

tem a necessidade de pesquisar na literatura sobre o tema 

proposto, onde em sua descoberta será disponível um resumo 

de clarezas relacionadas a uma estratégia de intervenção 

específica, através de uma aplicação de métodos claros e 

reduzidos de busca, apreciação crítica e resumo da informação 

selecionada (SAMPAIO; MANCINI, 2007). 

Foi considerada toda a literatura de artigos científicos que 

abordem o tema do estudo, por meio da busca integrada na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que permite a localização 

simultânea nas bases de dados Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysisand 

Retrieval System Online (MEDLINE), utilizando os seguinges 

descritores: alimentos funcionais, benefícios, doenças.  

Foram selecionados e incluídos no levantamento 

bibliográfico, estudos originais, nos idiomas português, inglês e 

espanhol publicados nos últimos 08 (oito) anos, entre os anos 

de 2008 a 2016, que atendam aos critérios de inclusão definidos 

neste estudo. Foram excluídos, estudos com animais, relatos 

de caso e os artigos que não estavam disponíveis nas bases de 

dados selecionadas pelo pesquisador, bem como aqueles que 

não dispunham de seu texto completo, além daqueles que não 

apresentavam relevância para o presente estudo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estudos demostram que nos últimos anos, a Ciência da 

Nutrição vem tomando outro rumo, onde novas fronteiras 

abrem-se ligando nutrição à saúde com o surgimento do 
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conceito de alimento funcional. A nutrição continua tendo o seu 

papel que seria o de fornecer nutrientes ao organismo humano 

como proteínas, minerais, vitaminas, entre outros, a fim de 

manter suas funções vitais. 

Entretanto, atualmente, o termo funcional no campo da 

nutrição está sendo aplicado a alimentos com uma 

característica diferente, a de proporcionar um benefício 

fisiológico adicional, além das qualidades nutricionais básicas 

encontradas, com a descoberta de que certos alimentos contêm 

componentes ativos, que são capazes de reduzir o risco e 

prevenir algumas doenças (FERREIRA; GUEDES; COELHO, 

2013; SALGADO; ALMEIDA, 2009). 

De acordo com Ikeda, Moraes e Mesquita (2010), os 

alimentos funcionais, representam uma das tendências mais 

recentes do mercado de alimentos. Tanto no Brasil, quanto em 

outros países, multiplicam-se os fóruns de discussão a respeito 

de novas descobertas e utilização dos AF. 

Segundo Almeida e Fernandes (2011), os alimentos 

funcionais contêm substâncias capazes de modular as 

respostas metabólicas do indivíduo, culminando em maior 

proteção e estímulo à saúde, promovendo o bem estar, 

prevenindo o surgimento precoce de diversas doenças, 

aumentando a longevidade com qualidade de vida. 

Vidal et al. (2012), destaca a importância de lembrar que os 

alimentos funcionais não curam doenças, apenas previnem o 

aparecimento e caso isto aconteça, ajudam a combatê-las de 

maneira mais eficaz, não devendo ser vistos com o poder de 

medicamento. Para que os alimentos funcionais sejam mais 

eficazes é preciso que haja uma regularidade do consumo na 

dieta e o uso esteja associado também ao consumo habitual de 

alimentos mais naturais e saudáveis como a ingestão de frutas, 
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verduras, legumes, cereais integrais, carne, leite de soja e 

alimentos ricos em ômega 3. 

Estudos epidemiológicos têm indicado que a ingestão 

regular de frutas, vegetais e bebidas, tais como vinho tinto e 

chá, que contêm níveis elevados de polifenóis, está associada 

com um risco reduzido de doenças cardiovasculares. O efeito 

benéfico de produtos naturais ricos em polifenóis foi atribuível, 

pelo menos em parte, ao seu efeito direto sobre os vasos 

sanguíneos, e, em particular, sobre as células endoteliais. Os 

polifenóis do chá, uvas e vegetais foram demostrados por ativar 

as células endoteliais, aumentando a formação de fatores 

vasoprotetores potentes, incluindo o óxido nítrico (NO) e o fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDH) (SCHINI-KERTH 

et al., 2011).  

Segundo os autores, pesquisas experimentais e clínicas 

também indicaram que a ingestão habitual de vários produtos 

naturais ricos em polifenóis pode ser capaz de melhorar a 

disfunção endotelial, através da diminuição do stress oxidativo 

vascular associado com importantes doenças cardiovasculares, 

tais como a hipertensão arterial sistêmica. Em conjunto, estas 

observações sugerem que as fontes ricas em polifenóis de 

produtos naturais têm o potencial de melhorar a função dos 

vasos sanguíneos e, por conseguinte, proteger o sistema 

vascular. 

De acordo com Harland e Haffner (2008), pesquisas têm 

relacionado o consumo de alguns alimentos com a prevenção 

e tratamento de muitas doenças. Foi demonstrado, por 

exemplo, que o consumo de soja em geral, e da proteína de 

soja em particular, pode reduzir os níveis de colesterol total, 

LDL e de triglicerídeos no plasma. Dependendo do tipo de 

estudo avaliado, os níveis de redução nestes parâmetros 
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variam muito, oscilando entre 4 e 25mg/dl de sangue, e a média 

de redução é de aproximadamente 5 a 6%.  

Conforme Pereira e Duarte (2013), a eficácia da soja, como 

alimento funcional, já foi comprovada no tratamento de doenças 

renais. Lottenberg (2009), acrescenta que, ela possui em sua 

composição compostos essenciais à saúde como os tocoferóis, 

ácidos graxos poli-insaturados, fosfolipídios, flavonóides e 

fitoesteróis, os quais, o consumo regular está associado com a 

redução dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis.  

O ômega-3, é outra substância que também já teve a sua 

comprovação funcional, e compreende uma família de ácidos 

graxos poli-insaturados bastante encontrado em algumas 

sementes e peixes. Eles são constituintes de todas as 

membranas celulares e processos essenciais de regeneração 

celular. Vários estudos mostraram que os ácidos graxos são 

agentes imunomoduladores, possuindo função anti-

inflamatória, anti-trombótica e anti-arritmíaca. A sua capacidade 

em reduzir lipídios no sangue, promovendo a vasodilatação, 

tem efeitos terapêuticos importantes em várias doenças que 

estão associadas com um componente inflamatório, como por 

exemplo, a hipertensão arterial sistêmica e obesidade (SENA; 

GUIMARÃES; VASCONCELOS, 2010). 

Segundo Sena, Guimarães e Vasconcelos (2010), o ômega-

3 foi identificado como um participante e também agente que 

atua diretamente sobre os processos metabólicos de 

aminoácidos. As suas propriedades anti-inflamatórias 

eimunomoduladoras têm sido demonstradas em vários estudos 

recentes.  

Para Braga (2010), essa propriedade anti-inflamatória 

permite que ocorra uma eficácia direta sobre os eventos 

hipertensivos. Segundo o autor, há fortes evidências de que o 
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ômega-3 seja responsável pela diminuição da pressão arterial. 

O efeito é pequeno, mas para quem tem níveis elevados de 

pressão arterial, o consumo de peixe poderia ajudar junto com 

medicamentos e outras mudanças na dieta e estilo de vida. 

Estudo realizado por Colins (2009), observou uma 

correlação positiva, entre baixos níveis de pressão arterial em 

indivíduos que habitualmente consomem quantidades maiores 

de peixe. 

Pesquisas recentes comprovaram que a ingestão de 

ômega-3, principalmente o ácido eicosapentaenóico (EPA) e 

ácido docosahexanóico (DHA), está associada com um risco 

reduzido de doença cardiovascular. Uma dieta rica nestes 

ácidos graxos é recomendada na prevenção secundária da 

doença coronária.  

No entanto, meta-análises recentes de ensaios clínicos 

randomizados, investigando a ingestão  ômega-3 através da 

dieta, não conseguiu demonstrar um efeito preventivo geral 

sobre eventos cardiovasculares. Além disso,outro grande 

ensaio clínico randomizado controlado recente, entre os 

pacientes com alto risco cardiovascular não demonstrou 

redução de doença cardíaca ou morte cardíaca após o 

tratamento com 1 g/dia de ômega-3 (STRAND et al., 2013). 

Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2012), 

defende que o ácido graxo ômega-3 parece ter um efeito 

estabilizador no coração, podendo diminuir a frequência 

cardíaca de pessoas com risco de arritmia ou ritmo anormal de 

batimentos cardíacos. Estudos mostram redução de ataques 

cardíacos e morte súbita em pacientes que aumentam o 

consumo de ômega-3, seja na dieta tradicional, seja pela 

ingestão de suplementos alimentares à base de óleo de peixe. 
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No Brasil, um outro alimento com propriedade funcional 

bastante popular é o alho, sendo muito utilizado nas 

preparações como tempero, indicado na redução da pressão 

arterial, de doenças cardivasculares, na prevenção contra 

problemas respiratórios, tratamento de resfriados, e ainda, 

como vermífugo (MACHADO, et al, 2010). 

Segundo os autores acima supracitados, o alho é apresenta 

ação antibiótica, antifúngica e antiviral, rico em vitaminas B1, B6 

e C, fósforo, ferro, potássio, zinco, magnésio, selênio, iodo, 

cobre e cálcio, além de possuir compostos biologicamente 

ativos, como a alicina e o tiosulfinato.  O seu poder fitoquímico 

está relacionado com a redução de riscos de infarto, bom 

funcionamento do sistema imunológico, aumento do HDL e 

diminuição do LDL, prevenção da aterosclerose, aumento da 

longevidade, atividade hipoglicemiante e alguns tipos de 

câncer. 

O licopeno, um carotenóide sem atividade pró-vitamina A, 

lipossolúvel, também tem demonstrado seu poder funcional na 

redução de riscos de ocorrência de câncer de próstata, mama, 

esôfago, gástrico, pulmão, pâncreas, cólon, reto, além de 

prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares, em 

especial a aterosclerose. Em conseqüência, tem-se a 

diminuição dos riscos de infartos devido à redução da taxa de 

oxidação do LDL colesterol (BASHO; BIN, 2010).  

Palomo e colaboradores (2010), descrevem uma ação 

antioxidante do licopeno. Cerca de 85% do licopeno consumido 

é proviniente do tomate ou de seus derivados, com evidências 

de que 80 a 90% dos carotenóides presentes nesse vegetal é 

de licopeno, servindo assim como corante natural ou como um 

complemento nutricional.  
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O tomate cru apresenta, em média, 30mg de licopeno/kg do 

fruto, enquanto que o suco de tomate cerca de 150mg de 

licopeno/litro, podendo também ser encontrado em outros 

alimentos como o mamão, goiaba vermelha, pitanga e melancia 

(PASSOS, et al., 2007; RODRIGUES, et al., 2009; BASHO; 

BIN, 2010).  

Também já está bem estabelecido na literatura científica, o 

papel das fibras alimentares na manutenção da saúde e na 

prevenção de determinadas doenças. As fibras dos cereais e 

alimentos à base de grãos integrais possuem baixo índice 

glicêmico e o seu consumo habitual está relacionado à melhora 

da glicemia nos pacientes com diabetes tipos I e II, assim 

como,redução de vários fatores de risco cardiovascular, 

controle de sobrepeso e obesidade, redução dos níveis 

pressóricos e de colesterol e alguns tipos de câncer, como o de 

cólon (NEUTZLING et al, 2008; MANN; TRUSWELL 2011).  

Diante desse contexto, é inegável o papel dos alimentos 

funcionais na saúde, contribuindo significativamente na 

prevenção e controle de doenças e degenerações causadas por 

doenças crônicas, que muitas vezes, podemlevar a um 

comprometimento de outros órgãos (BASHO; BIN, 2010).  

Assim, o consumo de alimentos com poder funcional na 

redução de riscos de doenças crônicas não transmissíveis vem 

motivando cada vez mais o desenvolvimento de novas 

pesquisas que esclareçam os efeitos benéficos e mecanismos 

de ação dos elementos fitoquímicos ou compostos bioativos 

presentes nesses alimentos. 
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4 CONCLUSÕES  

 

É de sua importância conhecer as propriedades funcionais 

dos alimentos e sua utilização na prevenção e tratamento de 

doenças na busca de uma maior longevidade e melhor 

qualidade de vida. Muitos alimentos possuem substâncias com 

princípios benéficos à saúde e muitos estudos estão sendo 

realizados chegando a novas e cada vez mais conclusivas 

relações entre a alimentação e a saúde-doença. Doenças 

crônico-degenerativas podem ser prevenidas ou suas 

complicações amenizadas com a utilização de uma alimentação 

saudável, especialmente com a incorporação de alimentos com 

propriedades funcionais no seu dia a dia. Percebe-se a 

importância de levar às mais diferentes populações 

informações referentes ao consumo e propriedades benéficas 

dos alimentos funcionais e conscientizar sobre a necessidade 

de mudança do comportamento alimentar, principalmente 

incentivando quanto ao consumo de alimentos funcionais 

rotineiramente, podendo esse ser um passo para a redução da 

incidência de doenças, em especial das doenças crônicas não 

transmissíveis, que atualmente apresentam altos índices de 

prevalência na população mundial e custo elevado para os 

serviços de saúde. 
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RESUMO:No contexto atual há uma grande incidência de 

doenças cardiovasculares, a qual acomete um número cada 

vez mais crescente de indivíduos. Diante desta realidade, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre o ômega 3 e a 

doença arterial coronariana.  A metodologia aplicada foi uma 

revisão bibliográfica dos principais estudos científicos de artigos 

nacionais e internacionais, selecionados por meiode critério 

derelevância em relação a temática do estudo. O levantamento 

bibliográfico foi realizado nas principais bases de dados: 

periódicos da capes, birreme e principais revistas cientificas e 

arquivos brasileiro de cardiologia. Após pesquisa bibliográfica 

criteriosa foram selecionados 14 artigos científicos e 7 estudos 

desenvolvidos por órgãos de pesquisa nacionais e 

internacionais. De acordo com o presente trabalho pode-se 

observar que há muitas controvérsias entre os estudos em 

relação à eficácia do ômega 3 em relação a doença arterial 

coronariana. Embora provavelmente o ômega 3 apresente 

efeito protetor frente a doença arterial coronária.Há 

divergências também entre os estudos em relação à quantidade 

a ser ingerida com segurança tanto de ômega 3 como de EPA 

e DHA. Embora os trabalhos que elucidam o limite de 
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segurança, sugiram provavelmente, que a ingesta de 2-3 g/dia 

de EPA e DHA possivelmente deva ser seguro e que levará a 

uma melhor nutrição do individuo. 

Palavras-chave:Doença arterial coronariana. Ômega 3. 
Nutrição. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente há um aumento de doenças relacionadas 

aos sistemas cardiovasculares e iniciando cada vez mais cedo 

em homens e mulheres. No Brasil, 72% do total de óbitos estão 

atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis. Segundo 

dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) no ano 

de 2009, foram registradas 742 mil mortes e as doenças 

cardíacas se sobressaíram, perfazendo um percentual de 

31,31%. (BRASIL, 2014) 

A doença arterial coronariana (DAC) ou aterosclerose 

coronariana é caracterizada pelo estreitamento das artérias 

coronárias. Representando a causa mais comum de morte em 

muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento no mundo. 

No Brasil, dados revelam a mortalidade relacionada aessa 

doença oscilando entre 11,3 a 2,5 óbitos por 100.000 habitantes 

(ALVES; MARQUES, 2009). 

Vaz et al.(2014) demonstrou que a ingestão com 

freqüência de ácidos graxos ômega 3, provenientes da dieta 

rica em organismo de origem marinha, por grupos 

populacionais de esquimós da Groelândia, apresenta uma 

relação extremamente positiva com a redução de doenças 

cardiovasculares.  

No entanto, referente a dieta alimentar dos brasileiros, o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgou 
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uma pesquisa mostrandoqueháuma alta ingestão diária de 

consumo de colesterol por meninos e meninas na faixa etária 

dos 14 aos 18 anos de idade (BRASIL, 2011). O que se pode 

associar ao elevado índice de doença arterial coronariana 

apresentada no Brasil. 

Os ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 é 

considerado um alimento funcional, o mesmo é encontrado em 

formas naturais em animais marinhos e também artificiais em 

fármacos. Caracterizado como nutrientes importantes 

reduzindo os danos vasculares e evitando a formação de 

trombos e aterosclerose, e desempenhando um papel 

importantíssimo nos processos inflamatórios (VAZ et al., 2014). 

Os ácidos graxos ômega 3provenientes de peixes de 

origem marinha, e seus componentes o ácido docosaexaenoico 

(DHA) e ácido eicosapentaenoico (EPA),exercem protetor 

sobre as doenças cardiovasculares (SANTOS et al., 2013) 

A necessidade de melhoria do estado de saúde e 

proteção de doenças cardiovasculares em relação ao uso de 

ácidos graxos poli-insaturados tem levado muitos 

pesquisadores a desenvolver trabalhos nesta área, almejando 

elucidar a importância dos ácidos graxos ômega 3 e sua ação 

para a saúde.  

Neste contexto, sobretudo devido um aumento de 

doenças relacionadas aos sistemas cardiovasculares na 

população, esta revisão bibliográfica faz-se de suma 

importância ao relacionar os trabalhos previamente publicados 

referente aoconsumo de ômega 3  com a aprevenção de 

incidência de doença arterial coronariana. 

O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão 

bibliográfica que visa verificar a relação entre o ômega 3 e a 

doença arterial coronariana.   
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia do presente trabalho consiste em uma 

revisão de literatura, com propósito de realizar uma pesquisa de 

levantamento bibliográfico, na qual foram coletados artigos 

científicos, nacionais e internacionais e relacionados com o 

tema abordado. 

Para a realização da coleta de dados, foram utilizadas as 

seguintes palavras chaves: doença arterial coronariana, fatores 

de risco, Ômega 3, Nutrição e ácidos graxos. Realizando um 

levantamento bibliográfico criterioso em pesquisas divulgadas 

no âmbito do conhecimento cientificoencontrados nos 

periódicos da Capes e no Bireme. 

O levantamento bibliográfico destetrabalho foi 

realizadopor meio de leitura previa dos resumos dos artigos 

encontrados, e posteriormente selecionados os mais 

relevantes, segundo a temática abordada, representando para 

esta finalidade como critério de inclusão. Para elucidar melhor 

os resultados, os dados foram organizados em uma tabela. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela(1) apresenta os principais estudos 

relacionados ao efeito doômega 3 e a prevenção da doença 

arterial coronária.  
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Tabela 1. Trabalhos que avaliam a relação do ômega 3 
proveniente de  peixe relacionando a prevenção da doença 
arterial coronária. 

ESTUDOS AMOSTRA METODOLOGIA RESULTADOS 

YOKOYAMA 
et al. (2007) 

Foram 
avaliadas 

18.645 
pessoas. 
Estudos 

controlados 
contendo 
indivíduos 

com 
colesterol 

total ≥ a 251 
ml/dl 

Uso de ômega 3 
(1,8 g/dia) com 

estatinas ou 
apenas estatinas 

por 4,6 anos 

O ômega 3 
demonstrou 
redução em 

19% a 
ocorrência de 

eventos 
coronarianos. 

KROMHOUT 
et al.  (2011) 

852 homens 
de meia 
idade, 

estudos em 
condições 

controladas. 

Foram 
acompanhados 

por 20 anos com 
um consumo 

médio de peixe 
de 20g ou não 

por dia. 

Diminuição da 
mortalidade 
por doença 

arterial 
coronariana no 

grupo que 
consumiam 

peixe 
diariamente. 

MENTE et 
al. (2009) 

Estudos 
clínicos 

randomizados 
e controlados 

com 7.204 
indivíduos 

Consumo de 
ômega 3 de peixe 

marinhos 

Alto consumo 
de peixe 

marinho foi 
associado ao 

menor risco de 
doença arterial 

coronariana 

HE et al. 
(2004) 

13 Estudos 
de cortes com 

222.364 
indivíduos 

A amostra foi 
subdividida em 

grupos de acordo 
com a Ingestão 

peixe 1 a 3 vezes 
por mês; 1 vez 

por semana; 2 a 4 
vezes por 

semana e 5 ou 
mais por semana 

O consumo de 
peixe no 

mínimo 1 vez 
por semana. 

Reduziu em 7 
%, risco de 

doença 
coronária. 
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em comparação 
aqueles que não 

consumiam. 
MOZAFFARIA 

(2008) 
Estudos de 

caso, controle 
de base 

populacional 
e ensaios 
clínicos 

randomizados 
com 885 
pessoas. 

Consumo de 1-2 
porções de peixe / 
ou 250 mg de EPA 

E DHA pela 
população de 
esquimós da 
Groenlândia. 

Reduz o risco de 
morte por 
doença 

coronariana em 
36%. 

CHADDHA e 
EAGLE (2015) 

Estudo 
randomizado 

controlado 
com 11.324 

pacientes que 
apresentavam 

alguma 
doença 

coronariana 

Consumo de 
cápsulas de óleo 
de peixe por 3,5 

anos. 

Os dados 
demonstraram 

redução de 15% 
de morte por 

ataque cardíaco, 
e 45% de morte 

súbita. 

GOEDE et al. 
(2010) 

Estudo de 
corte com 

21.342 
participantes 
com idade de 
20 a 65 anos 
durante 11.3. 

Anos. 

Foram analisados 
o consumo de 40 a 

234 mg de peixe 
que correspondia a 
1,1 e 17,3 g/dia de 

EPA E DHA. 

Não houve 
proteção de 

doença cardíaca 
em população 

de baixo 
consumo de 
peixe. Mais 

dependendo da 
dose de EPA E 

DHA, foi 
constatada 

proteção contra 
doença 

coronariana. 
 

WEELTON 
(2004) 

14 estudos 
prospectivo 
de corte e 

caso controle 
com 220.000 
participantes. 

Consumiram 
peixes por um 
período de 12 

anos. 

O consumo de 
peixe pelo 

menos de 2 
vezes por 
semana 

proporcionou 
redução da 

doença 
coronariana em 
17% em relação 
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aqueles que não 
consumiam. 

RHEE et al. 
(2012) 

Estudo 
prospectivo 

de coorte com 
39.876 

mulheres 
idade ≥ a 45 

anos. 

Analisou-se o 
consumo de peixe 
da marca atum e 

peixe escuro e sua 
relação com o risco 

de doenças 
cardiovasculares e 

infarto do 
miocárdio durante 

21 anos. 

Foram 
detectados 1941 

casos de 
doenças 

cardiovasculares 
durante todo 

tempo de estudo 
e os ácidos 

graxos ômega 3 
não teve 
nenhuma 
relação de 

proteção as 
doenças 

cardiovasculares 
maior. 

MANGER et al. 
(2010) 

Estudo de 
corte, e 

randomizado, 
e ensaios 

controlados 
com 2412 
homens 

sendo 81% 
diagnosticado 

DAC. 

Consumo de 
ômega 3tendo 

como fontes peixe, 
óleo de peixe e 

fígado de bacalhau 
aproximadamente 
1,8 g/diária. Por 57 

meses. 

O elevado 
consumo de 

peixe não está 
relacionado de 

forma 
significante em 

relação a 
redução dos 

riscos de 
eventos 

coronariano. Ou 
mortalidade. 

ERKKILA et al. 
(2014) 

Estudo de 
intervenção 

com 33 
pacientes 

portadores de 
doença 

cardíaca 

2 grupos divididos 
aleatoriamente, um 

grupo consumiu 
peixe magro e 

outro peixe gordo 4 
vezes por 8 

semana. 

O grupo que 
consumiu peixe 
gordo aumentou 

o HDL, a qual 
pode ter efeito 

benéfico na 
doença 

coronariana 

AMIANO et al. 
(2014) 

Estudo 
prospectivo, 

observacional 
e estudo de 
coorte na 

população da 
Espanha 
(EPIC) 

com41.091 

2 grupos divididos 
em homens e 

mulheres, 
consumindo de 1 

ou 2 vezes por mês 
alimentos com 
ácidos graxos 

ômega 3. 

O Consumo de 
ômega 3. Não 
proporcionou 
relação com 
redução ou 

prevenção de 
doença 

coronária. 
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pessoas, na 
faixa-etária 

entre 20 e 69 
anos. 

ISO et al. 
(2006) 

Estudo com 
41.578 homens 
e mulheres, 
entre os quais 
alguns durante a 
pesquisa 
apresentaram 
doença 
coronariana e 
outras doenças 
cárdicas. 

O estudo foi 
realizado com 
pessoas de 40 e 
59 anos por um 
período de 10 
anos por meio de 
acompanhamento 
questionário. 
Sobre o consumo 
de 180 g /dia 8 
vezes na semana 
e 1 vez 23 g/dia. 

Foi constatado 
que uma 
ingestão de 
peixe com 
mais de 30 
g/dia está 
relacionada 
com a redução 
de doenças 
coronariana 
fatais.  

TAVAZZI 
et al. 
(2008) 

Estudo duplo 
cego 
randomizado e 
controlado por 
placebo em 
pacientes com 
problema 
cardíaco. 

3.494 pessoas 
consumiram 1 
g/dia de ômega 3 
e 3481 ingeriram 
placebo por 3,9 
anos. 

O grupo que 
ingeriu ômega 3 
apresentou 
menos 
internação e 
morte por 
doença 
cardíaca. 

 

Fonte: Própria a partir dos artigos pesquisados 
 

Após seleção criteriosa foramincluídos nesta revisão 

bibliográficaquatorze artigos científicos, os quais foram 

elucidados na a Tab. (1). Esta tabela foi então elaborada com 

base nos artigos proveniente da literatura analisada,para 

proporcionar uma apresentação didática dos resultados.  

De acordo com os estudos da Tab. (1)pode-se observar 

que há controvérsias entre os autores sobre a relação do 

ômega 3e a doença arterial coronariana. Uma vez que alguns 

estudos demonstram conclusões contraditórias quanto a 

eficácia do ômega 3.  

Yokoyamaet al. (2007),constatou-se que o quando o 

ômega 3 era administrado juntamente com a 
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estatinaproporcionava uma redução de 19% de doença 

coronariana.  

Kromhoutet al. (2012),demonstrou que o consumo diário 

de peixe, em média de 20g, durante 20 anos, proporcionou 

redução da mortalidade por doença coronariana. 

SegundoMente et al.(2009), um alto consumo de peixe 

de origem marinho demonstrou estarrelacionado com a redução 

do risco de doença coronariana. De acordo com Wheltonet al. 

(2004), o consumo de peixe menos de 2 vezes por semana 

mostrou redução da doença coronariana em 17% comparando 

aos que não consumiam. 

O estudo de Erkkilaet al.(2014), demonstrou que o 

consumo de peixe gordo apresentou um aumento do (HDL) 

Lipoproteína de alta densidade, podendo-se relacionar com a 

proteção da doença coronariana 

No estudo de Mozaffarian (2008), o consumo de 1 a 2 

porçõede peixes ou 250 mg de EPA ou DHA reduziria em média 

36% a morte por doença arterial coronariana. Já no estudo de 

Isoet al. (2006), constatou-se que uma ingestão de peixe com 

mais de 30 g/dia apresentou redução de eventos coronariano  

Pode-se observar que os estudos supracitados 

demonstraram a eficácia da utilização do ômega 3 como 

protetor frente a doença arterial coronariana. Uma vez que na 

população que recebia o ômega 3 os níveis desta patologia era 

significantemente reduzido quando comparado a população 

que não recebi ômega 3 em sua ingesta.  

De acordo com Schuster, Oliveira e Bosco (2015) a 

ingestão de suplementos contendo os ácidos graxos poli -

insaturados ômega 3 está associado a melhoria depatologias 

como: diabetes, hipertensão artéria, obesidade, exercendo  

ação antiflamatória e benefício vascular, neste aspecto 
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contribuindo como cardioprotetor. O que vem a corroborar com 

os resultados dos trabalhos previamente descritos. Os quais 

sugerem que o ômega 3 pode ser indicado como cardioprotetor.  

No entanto, os estudos supracitados são contraditórios 

quando comparados a pesquisa realizada por Mangeret 

al.(2010)que mostrou que o alto consumo de peixe não 

apresentou relação de proteçãofrente aos eventos 

coronarianos ou mortalidade. Assim como o trabalho 

desenvolvido por Amianoet al. (2014), o qual demonstrou que o 

consumo de ácidos graxos ômega 3 não apresentou redução 

de doença arterial coronariana.  

Estas controvérsias detectadas entre os estudos 

analisados nesta revisão bibliográfica provavelmente ocorre 

devido a variações da quantidade de ômega 3presentes nos 

peixes ou mesmo proveniente dos suplementos alimentares 

que foram ingeridos para realização destes trabalhos.  

De acordo com o estudo de Chaddha e Eagle (2015), o 

consumo de cápsulas de óleo de peixe, apresentou redução de 

15% dos ataques cardíacos e 45% de morte súbita 

Mediante análise dos estudos elucidados nesta revisão 

a ingesta de ômega 3proveniente de peixe ou de cápsulas de 

óleo de peixe apresentam ação protetora frente a doença 

arterial coronariana.   

ParaGoedeet al.(2010), em uma população que 

consumiam pouco peixe, não apresentava proteção contra 

eventos coronarianos. Neste aspecto pode-se dizer que a 

proteção das doenças cardiovasculares ocorremdependendo 

da dose de EPA e DHA ingeridas.  

De acordo comHe et al.(2004), a ingestão de peixe 

mostrou ser capaz de reduzir os índices da  doença 

coronariana. E que o aumento na quantidade da ingestão de 
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peixaaumentariaainda mais este índice. Mediante estes 

resultados pode-se inferir que provavelmente a atividade 

protetora do ômega 3 está relacionada com a quantidade de 

ômega 3 na ingesta.  

Os estudos de Rhee (2016), constatou que o ômega 3 

não proporcionou diminuição significante nos eventos 

relacionados as doenças cardíacas previamente existentes. No 

entanto este resultado é contraditório quando comparado ao 

estudo realizado porTavazziet al. (2008), o qual demonstrou 

que o ômega 3 proporciona benefício relacionado a internação 

ou morte por doenças cardíacas em pessoas que já 

apresentava insuficiência cárdica no coração. 

Neste aspecto, a eficácia do ômega 3 é imprecisa em 

relação a sua ação em  individuo já apresenta previamente 

alguma patologia cardíaca.  

             Em relação a segurança e quantidades da ingestão do 

ômega 3 para saúde, existe algumas instituições que trata de 

estudos relacionando ao consumo de ômega 3 e a sua 

segurança para a saúde das pessoas.  

De acordo com Brasil (2014b),há algumas limitações e 

estudos inconclusivos, realizados por alguns órgãos 

pesquisadores,relacionadas a segurança do consumo da 

ingestão de EPA e DHA,do ômega 3 e seus cuidados com a 

saúde da população.  Conforme demonstrado na Tab.(2).  
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Tabela 02. Considerações de alguns órgãos de pesquisa 
referente a estudos e avaliações realizadas sobre os possíveis 
limites de segurança da ingestão de ômega 3, EPA e DHA. 

Instituição  Considerações Limite de 
segurança  

Food and Drug 
Administrativo 
(FDA) (2000) 

O FDA estabeleceu que o 
consumo diário de EPA e DHA não 
deveria exceder 3 g/dia devido a 
possíveis efeitos adversos sobre o 
tempo de sangramento, controle 
glicêmico, e colesterol de baixa 
densidade (LDL). 

3 g/dia de EPA e 
DHA para as 
fontes de 
alimentos e 2 
g/dia de EPA e 
DHA para 
suplementos 

Instituto de 
Medicina (2005) 

Altas doses de EPA e DHA que são 
sugeridas por alguns estudos 
podem prejudicar a imunidade e 
um prolongado sangramento.  

Não foi 
estabelecido  

 Pesquisa 
Médica do 
Conselho 
Nacional de 
Saúde (2006) 

O conselho Nacional de Saúde 
determinou que 3 g/dia a partir de 
estudos in vitro e doses maiores, 
prolonga o tempo de sangramento 
e prejudica a imunidade.  

3 g/dia de EPA, 
DHA 

 Instituto Federal 
de Avaliação dos 
Riscos (2009) 

Segundo o Instituto Federal 
demonstrou que uma ingestão elevada 
de ômega 3 pode aumentar o 
colesterol, afetar a defesa imunológica 
e estender o tempo de sangramento. 
Não há muita clareza sobre os efeitos 
prolongados da ingestão de EPA E 
DHA.  

Não foi 
estabelecido 

 Food and 
Agriculture 
Organization of 
the United 
Nations (2010). 

Utilizando estudos com evidencias 
experimentais foi estabelecido a 
suplementação de 2g/dia de EPA E 
DHA e que altas doses podem 
aumentar a produção de citosina e 
peroxidação lipídica.  

2 g/dia de EPA e 
DHA 

Comitê 
Norueguês 
Cientifico para a 
Segurança dos 
Alimentos. 
(2011). 

Mesmo com uma ingestão de 6,9 g/dia 
de EPA e DHA o comitê não verificou 
efeitos adversos claramente e por isso 
não estabeleceu limite de ingestão 
(UL). No entanto foi identificado alguns 
efeitos adversos em grupos de 
pessoas que usaram doses maiores 
que 3,5 g/dia. Como: ativação 
endotelial e marcadores da 

Não estabelecido 
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peroxidaçao lipídica. No entanto, 
esses efeitos adversos, não se 
associam com riscos de doenças.  

Fonte: ANVISA, 2014 (Adaptada). 

 

Existem muitas controvérsias entre os estudos 

apresentados na Tab. (2) e são poucos os trabalhos que 

estabelecem os limites de segurança e suas quantidades em 

relação aos riscos para saúde das pessoas. A falta de clareza, 

em relação aos efeitos de uso prolongado, limita 

oestabelecimentodequantidades de consumo.  

Pode-se observar na Tab. (2) que a maioria dos estudos 

não estabelecem limite de segurança quanto a ingesta de 

ômega 3, EPA e DHA. E entre os trabalhos que estabele este 

limite de segurnaça, há muitas controvérsias entre os estudos.  

Podendo-se inferir com base nos dados apresentados na 

Tab. (2) que provavelmente a ingesta de 2-3 g/dia de EPA e 

DHA possivelmente deva ser seguro. Uma vez que entre as 

pesquisas que especificam o limite de segurança estes foram 

os parâmetros utilizados. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

De acordo com o presente trabalho pode-se observar 

que há muitas controvérsias entre os estudos quanto à eficácia 

do ômega 3 em relação a doença arterial coronariana. Embora, 

neste aspecto, a maioria dos estudos analisados e descritos 

nestelevantamento bibliográfico demonstrem o efeito protetor 

do ômega 3 frente a doença arterial coronária. Provavelmente 

este efeito protetor ocorre tanto do ômega 3 proveniente da 

ingestão de peixe quanto de suplementos. No entanto, 
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possivelmente os níveis de proteção estão relacionados com a 

quantidade de ômega 3 ingerida.  

 Há divergências também entre os estudos em relação à 

quantidade a ser ingerida com segurança tanto de ômega 3 

como de EPA e DHA. Embora entre os trabalhos que elucidam 

o limite de segurança, sugiram provavelmente, que a ingesta de 

2-3 g/dia de EPA e DHA possivelmente deva ser seguro.    
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RESUMO: No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) 
representam a principal causa de mortalidade, sendo 
responsáveis por cerca dos 30% dos óbitos. Existe uma estreita 
relação entre as DCV e a alimentação, em que esta pode agir 
reduzindo ou aumentando os riscos das primeiras. Os 
profissionais da saúde podem estar expostos a fatores de risco 
que contribuam para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, como múltiplos empregos, horários 
extenuantes, afazeres domésticos, sedentarismo, estresse 
gerando no local de trabalho e horário reduzido para preparo 
das refeições.  Com isso, este estudo objetivou analisar os 
hábitos alimentares e o risco cardiovascular em profissionais da 
saúde, no qual foi aplicado um questionário sobre os hábitos 
alimentares e o escore de risco cardiovascular de Framingham. 
Dentre os 16 profissionais analisados, 62,50% apresentaram 
hábitos alimentares regulares e 37,50% adequados, com 
destaque para o sexo feminino. Quanto ao risco de 
desenvolvimento de eventos cardiovasculares, observou-se 
que a amostra, tanto feminina (68,75%) quanto masculina 
(18,75%), apresentou baixo risco (<10%) para o 
desenvolvimento das doenças cardiovasculares. De acordo 
com os resultados obtidos, podemos concluir que os 
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profissionais de saúde possuem baixa probabilidade do 
desenvolvimento de eventos cardiovasculares nos próximos 
dez anos, tendo hábitos alimentares adequados, como fator de 
proteção na sua gênese.  
Palavras-chave: Consumo alimentar. Sousa. NASF. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O padrão alimentar atual está centrado no consumo de 

produtos industrializados, com elevados teores de sal, acúçar, 

gorduras, e no reduzido consumo de frutas, verduras e cereais. 

Este novo modelo alimentar está associado a um padrão de 

vida sedentário, urbanizado e mecanizado, o que poderá 

contribuir significativamente para o aumento da prevalência e 

desenvolvimeto das doenças crônicas como diabetes, 

hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares (TORAL; 

CONTI; SLATER, 2009). 

 As Doenças Cardiovasculares (DCV) são condições que 

predispõem uma pessoa a maiores riscos de desenvolver 

doenças do coração e dos vasos, estando entre as 

enfermidades responsáveis pela maior causa de 

morbimortalidade em todo o mundo. No Brasil, as DCV 

representam a principal causa de mortalidade, sendo 

responsáveis por cerca dos 30% dos óbitos (SCHMIDT et al., 

2012). Estudo recente do Hospital do Coração (Hcor), de São 

Paulo, mostrou que jovens entre 20 e 40 anos estão 

apresentando maior incidência para o desenvolvimento de 

DCV, representando, em média, 12% do total. Há dez anos 

esse número era inferior a 6% (RADÍLSON, 2014). Na Paraíba, 

as DCV e os eventos isquêmicos, entre eles o infarto do 

miocárdio, são altamente prevalentes, merecendo destaque a 
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região do sertão, que apresenta elevada incidência de 

morbimortalidade por Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 

(ALVES et al., 2013).  

No entanto, houve uma redução na mortalidade no país 

por doenças DCV nas últimas décadas, sendo que a diminuição 

foi maior na região Sul e Sudeste do país e na faixa etária acima 

de 60 anos (TRICHES; GIUGLIANI, 2005). Porém, as DCV 

ainda geram bastantes custos para o sistema público de saúde. 

Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (DATA SUS), na última década houve um 

aumento progressivo dos custos de internações (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2015).   

É preciso lembrar que os hábitos alimentares 

desempenham grande destaque na etiologia das DCV 

(OLIVEIRA et al., 2004). Segundo a World Health Organization 

- WHO (2003), há relação entre alimentação, atividade física e 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Tal afirmação 

pode ser confirmada pelas inúmeras pesquisas 

epidemiológicas realizadas nas últimas décadas, em que se 

tem demonstrado a estreita relação entre as DCNT e a 

alimentação. Constata-se que a alimentação pode agir 

reduzindo ou aumentando os seus riscos quando consumida 

em periodicidade e quantidades inadequadas (NEUMANN; 

SHIRASSU; FISBERG, 2006). São exemplos de alimentos ou 

preparações de risco os que contêm ácidos graxos trans, 

saturados e sódio. Por outro lado, existem nutrientes 

relacionados à redução do risco de DCV, tais como os ácidos 

poli-insaturados (derivados do ômega-3), fibras dietéticas, 

potássio e as vitaminas antioxidantes (WHO, 2003).  

Diante deste cenário, associado a outros fatores de risco 

como múltiplos empregos, horários extenuantes e irregulares 
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de trabalho, os profissionais de saúde estão expostos a fatores 

de risco que podem contribuir para o desenvolvimento das 

doenças cardiovasculares. Desta forma, este trabalho vem 

elucidar as possíveis relações entre hábitos alimentares e as 

DCV, bem como agregar mais conhecimento científico ao 

município do semiárido paraibano. Com este estudo, objetivou-

se avaliar os hábitos alimentares e o risco cardiovascular em 

profissionais da saúde. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 ÁREA E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Participaram deste estudo profissionais estatutários da 

saúde de ambos os gêneros, maiores de idade, que exercem 

suas funções no Núcleo de Apoio Saúde da Família (NASF), 

formado por uma equipe multiprofissional constituída por duas 

assistentes sociais, dois educadores físicos, três farmacêuticos, 

sete fisioterapeutas, uma fonoaudióloga, quatro nutricionistas e 

uma psicóloga, todos profissionais de diferentes regiões do 

Brasil.  

A coleta de dados foi realizada de janeiro a fevereiro de 

2016. Foi aplicado o questionário com 18 (dezoito) perguntas 

fechadas do Guia Alimentar de Bolso para a População 

Brasileira do Ministério da Saúde e o escore de risco de 

Framingham, na sala do NASF, localizada na Secretaria 

Municipal de Saúde, vinculada à Prefeitura Municipal de Sousa. 

O município de Sousa situa-se no interior do estado da Paraíba, 

pertence à mesorregião do sertão paraibano, distante 438 km 

da capital, e apresenta população residente estimada pelo o 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) de 2010 em 65.803 habitantes, dos quais 

34.005 são mulheres e 31.798 homens. O município apresenta 

56 estabelecimentos de saúde SUS (IBGE, 2012). Cabe 

destacar, ainda, que foi escolhida a cidade de Sousa para a 

realização da referida pesquisa devido ao contexto social e 

profissional do pesquisador. 

 

2.2  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os critérios de inclusão foram: a) ser profissional da 

saúde do Núcleo de Apoio Saúde da Família (NASF); b) ser 

efetivo; c) trabalhar na prefeitura municipal de Sousa-PB. Os 

seguintes critérios de exclusão foram adotados: a) não trabalhar 

na saúde; b) ser contratado; e c) estar de licença maternidade 

e/ou afastado para tratamento de saúde ou ainda de férias.   

 

2.3  COLETA DE DADOS 

 

Para a avaliação dos hábitos alimentares foi usado um 

questionário do Guia Alimentar para a População Brasileira, 1.ª 

edição, 2008, composto por 18 perguntas, proposto pelo 

Ministério da Saúde. O questionário foi elaborado a partir de 

evidências científicas e dos hábitos alimentares e culturais do 

brasileiro, desta forma, vem a contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida e a prevenção das doenças relacionadas com 

a alimentação e nutrição (BRASIL, 2016).  

Para avaliar o risco cardiovascular foi usado o escore de 

Framingham, um instrumento utilizado para calcular o risco 

absoluto de eventos cardiovasculares fatais e não fatais de um 

indivíduo nos próximos dez anos. São avaliados os seguintes 

parâmetros: idade, colesterol total (CT), lipoproteína de alta 
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densidade (HDL), pressão arterial sistólica (PAS), presença ou 

não de diabetes e tabagismo. Apresenta valores diferentes para 

homens e mulheres. A classificação do risco cardiovascular dá-

se em três categorias: baixo risco, quando a possibilidade de 

ocorrência de um evento cardiovascular nos próximos dez anos 

é inferior a 10%; risco moderado, quando a possibilidade de 

acontecimentos de um evento cardiovascular nos próximos dez 

anos é entre 10 e 20%; e risco alto, quando a possibilidade de 

ocorrência de um evento cardiovascular nos próximos dez anos 

é superior a 20%. A partir de uma estimativa de risco de 20% 

deve haver intensa intervenção para alteração dos fatores de 

risco (BRASIL, 2006).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram do estudo 16 profissionais da saúde, sendo 

12 do sexo feminino (75%) e quatro do sexo masculino (25%). 

Das três profissionais não participantes, uma estava de licença 

maternidade e as outras duas estavam de férias. 

 

3.1 HÁBITOS ALIMENTARES 

 

Em relação aos hábitos alimentares, os profissionais de 

saúde apresentaram uma alimentação variando na escala de 

regular (62,50%) a adequada (37,50%), não apresentando 

nenhuma inadequação.  
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Tabela 1. Hábitos alimentares em Profissionais da Saúde 

 Gênero 
Masculino       
Feminino 

  n(%)              
n(%) 

Total 
n(%) 

Hábitos 
Alimentares 
Adequados 

1(6,25%) 5(31,25%) 6(37,50%) 

Hábitos 
Alimentares 
Regulares 

3(18,75%) 7(43,35%) 10(62,50%) 

Hábitos 
Alimentares 
Inadequados 

- - - 

Impossibilidade 
de Cálculo* 

-- --- -- 

Total 4 (25,0%) 12 (75,0%) 16(100,0%) 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Com relação ao consumo alimentar, a amostra da referida 

pesquisa apresentou hábitos alimentares variando de 

adequado a regular, o que corrobora com o trabalho de 

Azevedo et al. (2014), o qual analisou 267 funcionários da 

saúde de ambos os sexos que exerciam suas funções na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Evidenciou-se 

nessa pesquisa um consumo adequado de alimentos 

considerados protetores quanto ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares nos indivíduos que estavam acima 

do peso. Essa adequação da dieta já havia sido relatada por 

Lins et al. (2013), que observou em uma amostra de 758 

mulheres com idade igual ou superior a 20 anos uma 
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alimentação adequada (73,6%), que aumentou positivamente 

com a renda, escolaridade e idade. Azevedo et al. (2014) 

sugerem que, devido ao fato de serem funcionários da área da 

saúde e por possuírem uma maior escolaridade, em princípio 

isso proporcionaria um melhor conhecimento sobre os riscos de 

uma alimentação inadequada, o que poderia se refletir 

diretamente nas escolhas alimentares adequadas (LINS et al., 

2013). Segundo Magalhães et al. (2014), os profissionais da 

saúde têm a oportunidade de adquirir informações acerca da 

prevenção, patologia e tratamento, além de ter o papel de 

disseminá-las. 

 

3.2 HÁBITOS ALIMENTARES ENTRE GÊNEROS  

 

 Quanto aos hábitos alimentares por gêneros, o sexo 

feminino apresentou um maior percentual de adequação (58%), 

quando comparado com a amostra masculina (25%). Em 

relação aos hábitos alimentares regulares, o sexo masculino 

apresentou 75%, enquanto o sexo feminino apresentou 42%. 

Não houve nenhuma inadequação em ambos os gêneros. 
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Figura 01- Hábitos Alimentares do Sexo Masculino 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 02 - Hábitos Alimentares do Sexo Feminino 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

No que se refere ao hábito alimentar por gênero, a 

amostra feminina demonstrou um maior percentual de 

adequação, estando em acordo com o Sistema de Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

inquérito telefônico (VIGITEL), em que foi observado que as 

25%

75%

Adequado Regular

58%

42%

Adequado Regular
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mulheres paraibanas (43%) apresentaram consumo regular 

maior de frutas e hortaliças em relação aos homens paraibanos 

(39%), exibindo, assim, que as mulheres possuem uma maior 

preocupação com a saúde e com a busca de uma alimentação 

mais equilibrada (BRASIL, 2015). Esses dados corroboram com 

Figueiredo, Jaime e Monteiro (2008), pesquisa onde mostrou 

que mulheres apresentaram maior frequência no consumo de 

frutas e verduras em relação aos homens, tendo relação 

positiva com o grau de escolaridade. Possivelmente, este fato 

se deve porque geralmente as mulheres se preocupam mais 

com a saúde, com a alimentação saudável, e sofrem maior 

influência dos meios de comunicação e o apelo mercadológico 

constante por um corpo saudável e em forma (COSTA; 

FREITAS, 2009).  

 

a. ESCORE DE FRAMINGHAM ENTRE OS GÊNEROS 

 

Com relação ao risco de desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares por meio do escore de Framingham, 

observou-se que a amostra tanto feminina (68,75%) quanto 

masculina (18,75%) apresentou baixo risco (<10%) para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares em 10 anos. 

Houve predomínio do sexo feminino (75% vs 25%).  
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Tabela 02 - Risco de Eventos Cardiovasculares por Gêneros 
através do Escore de Framingham 

 

Gênero 

Masculino       

Feminino 

n(%)              n(%) 

Total 

n(%) 

Risco Baixo 3(18,75%) 11(68,75%) 14(87,50%) 

Risco 

Moderado 
- - - 

Risco Alto - - - 

Impossibilidade 

de Cálculo* 
1(6,25%) 1(6,25%) 2 (12,50%) 

Total 4 (25,0%) 12 (75,0%) 16(100,0%) 

*Recusaram a responder o questionário 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Analisando-se os riscos do desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares pelo escore de Framingham, observou-se que 

a população estudada exibiu baixo risco (<10%). Estes dados 

vão ao encontro com o estudo de Cavagioni e Pierin (2012), em 

que os autores analisaram uma amostra de 154 profissionais da 

saúde que atuavam em atendimento pré-hospitalar na cidade 

de São Paulo e na rodovia Br-116, no qual uma maioria 

expressiva (88,4%) encontrava-se na faixa de baixo risco. 

Dados semelhantes foram encontrados por Martins, Guerini e 

Ramos (2011), que investigaram 268 trabalhadores de uma 

empresa privada e encontraram 89% dos trabalhadores em 

baixo risco para o desenvolvimento de eventos 

cardiovasculares nos próximos dez anos.  
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No entanto, o achado de Moura et al. (2015) difere das 

pesquisas supracitadas. Os autores analisaram 226 prontuários 

de trabalhadores da prefeitura de um campus universitário, 

identificando que 31,2% da amostra apresentaram escore de 

risco entre médio a alto. Entretanto, salientou-se que apenas 

12,9% possuía ensino superior e, quanto menor o cargo 

ocupado, menor a renda, o que comprometeria alimentação 

adequada, acessos aos serviços de saúde, melhores condições 

de moradia e outros serviços. Baseado no exposto, a 

prevalência de pessoas no escore de baixo risco provavelmente 

deva-se ao fato de a amostra apresentar um maior grau de 

escolaridade e renda, bem como se enquadrar na faixa etária 

de adultos jovens, já que a idade é um fator importante na 

determinação da estratificação do risco de framingham (ERF), 

(CAVAGIONI; PIERIN, 2012), caracterizando uma alimentação 

equilibrada e melhor acesso a bens e serviços (MOURA et al., 

2015).  

 

3.4 Fatores de risco entre gêneros 

 

Quanto aos fatores de risco entre os gêneros, observou-

se que a amostra foi homogênea quanta à idade, apresentando 

± 34 anos. O colesterol total apresentou-se adequado com 

valores inferiores a 200 mg/dl (160mg/dl em ambos os sexos), 

bem como o HDL, com valores dentro da faixa de adequação 

de 40 mg/dl a 60 mg/dl (44,5 mg/dl para o sexo masculino e 45 

mg/dl para o sexo feminino) (CALIXTO-LIMA; REIS, 2013). 

Quanto à pressão arterial sistólica, demonstrou-se normal em 

ambos os sexos (121,5 mmHg para os homens e 120 mmHg 

para mulheres), em que o valor de referência é < 130 mmHg 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 



ANÁLISE DOS HÁBITOS ALIMENTARES E DO RISCO CARDIOVASCULAR: UM 
ESTUDO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

186 
 

 

Figura 03 - Fatores de Risco para Eventos Cardiovasculares 
nos Próximos dez anos entre Gêneros. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Quanto aos fatores de risco para o desenvolvimento de 

eventos cardiovasculares, a amostra apresentou 

homogeneidade quanto à idade ± 34 anos, caracterizando 

adultos jovens. Os dados (CT, HDL e PAS) apresentaram 

valores dentro da faixa de normalidade, em ambos os sexos. 

Cabe destacar que nenhum participante relatou ter diabetes ou 

ser tabagista. Contudo, esses achados diferem dos 

encontrados por Chaves et al. (2015) e Jodas et al. (2009), que 

avaliaram profissionais da saúde e trabalhadores de higiene em 

hospital público, com idade variando de 38,03 a 51 anos. Os 

autores encontram fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, (4,7% de diabetes, 9,4% de 

dislipidemias e 20,3% PA) e (25,8% tabagista, 29,4% 

hipertensão arterial sistêmica e 7,1 % diabetes), nos 

respectivos estudos.  
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Esses resultados distintos podem ser explicados pela 

diferença de faixas etárias. Esta pesquisa avaliou adultos 

jovens (± 34 anos) e os estudos supracitados abordaram 

adultos maduros (38,03 a 51 anos).  De acordo com Jodas et 

al. (2009), a idade é o único fator que atua de forma direta na 

morfologia e constituição da parede arterial e indiretamente pelo 

maior tempo de exposição a outros fatores de risco. Com o 

avançar do tempo, ocorrem modificações hormonais, com a 

redução de alguns hormônios (estrógeno e testosterona) que 

desempenham função protetora na evolução das doenças 

cardiovasculares. Desta forma, a idade correlacionou 

positivamente na prevenção de eventos cardiovasculares.     

 Desta forma, os profissionais de saúde deste estudo 

apresentaram hábitos alimentares adequados, bem como baixa 

probabilidade do desenvolvimento de eventos cardiovasculares 

nos próximos dez anos. Segundo Neumann et al. (2006), os 

padrões de consumo alimentar possuem forte associação nas 

patologias cardiovasculares, podendo agir como indutores ou 

protetores. Segundo Lotufo e Lolio (2000), a alimentação 

contribui de várias formas para a sua determinação, podendo 

reduzir em até 30% o risco de eventos cardiovasculares. Sendo 

assim, a composição da dieta pode constituir um fator de risco 

ou de proteção. No estudo de Van Dam et al. (2002), uma 

alimentação equilibrada esteve significativamente associada a 

níveis pressóricos mais baixos e HDL elevado.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados que foram obtidos, pode se 

concluir que os profissionais de saúde possuem baixa 

probabilidade do desenvolvimento de eventos cardiovasculares 
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nos próximos dez anos, tendo os hábitos alimentares 

adequados como fator de proteção na sua gênese.  

Ressaltando-se, ainda, a importância da utilização do escore de 

Framingham para a estratificação dos riscos cardiovasculares, 

pois o mesmo é utilizado mundialmente e mostrou-se 

adequado. Desta forma, todos os profissionais da saúde 

deveriam usar em seu atendimento o referido escore, sempre 

em associação a outra ferramenta, prevenindo assim a 

morbidade e mortalidade cardiovascular.  
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RESUMO: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
compõem um grupo de patologias que se caracterizam por 
apresentar um longo período de incubação da doença sem o 
surgimento de sintomas, e a evolução da doença pode 
ocasionar lesões irreversíveis. O objetivo desse estudo foi 
conhecer o perfil socioeconômico demográfico dos pacientes 
hipertensos e diabéticos atendidos em uma UBS do município 
de Patos – PB. A população do estudo foi composta por 30 
portadores de Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial 
(HA), atendidos nos meses de setembro e outubro de 2016. 
Foram avaliadas características sociodemográficas: idade, 
sexo, escolaridade, renda mensal, estado civil e condição de 
trabalho. Quanto ao estilo de vida analisou-se tabagismo, 
consumo de álcool e atividade física.A população estudada foi 
composta, na maior parte por pessoas do sexo feminino e por 
adultos com prevalência com idade entre 50 a 59 anos. 
Traçando o perfil socioeconômico dos participantes, verificou-
se que a maioria pertencia à raça parda e possuía o ensino 

mailto:bianca_frade@hotmail.com
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fundamental incompleto. Com relação à situação familiar, a 
maioria dos usuários são casados e com baixo nível econômico, 
predominando a renda de 1-2 salários mínimos. Com relação 
ao estilo de vida identificou-se que a maioria dos hipertensos e 
diabéticos não fumam e nem bebem. No entanto, uma minoria 
pratica atividade física.   
Palavras-chave: Atenção Básica. Doenças crônicas não 
transmissíveis. Qualidade de vida. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

compõem um grupo de patologias que se caracterizam por 

apresentar um longo período de incubação da doença sem o 

surgimento de sintomas, e a evolução da doença pode 

ocasionar lesões irreversíveis e complicações que acarretam 

graus variáveis de incapacidade ou até mesmo óbito 

(VRANJAC, 2013). São responsáveis por cerca de 72% das 

causas de mortes, com destaque para as doenças do aparelho 

circulatório (30%) e as neoplasias (15,6%) e atingem indivíduos 

de todas as camadas socioeconômicas, e de forma mais 

intensa, aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como 

idosos, e os de baixas escolaridades e renda (SCHIMIDT, 

2011).  

Nesse contexto, destaca-se que apesar de constituírem 

a principal causa de morbidade e mortalidade tanto nos países 

ricos quanto naqueles de média e baixa renda, o impacto das 

DCNT é maior na população mais pobre (SCHMIDT et al., 

2011). 

Dentre as doenças crônicas, a hipertensão arterial e o 

Diabetes mellitus são as mais comuns, as quais o tratamento e 
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controle demandam alterações de comportamento em relação 

à dieta, ingestão de medicamentos e o estilo de vida. Estas 

alterações podem afetar a qualidade de vida, se não houver 

orientação adequada quanto ao tratamento ou o 

reconhecimento da gravidade das complicações que derivam 

destas patologias (MIRANZI et al., 2008). Já a prevalência de 

hipertensão em diabéticos é pelo menos duas vezes maior do 

que em não diabéticos, e adultos diabéticos que chegam aos 

65 anos sem HAS têm aproximadamente 90% de chance de se 

tornarem hipertensos (MARTINS et al., 2010). 

Assim, os NASF são criados com o objetivo de ampliar a 

abrangência e a diversidade das ações das Equipes de Saúde 

da Família, visando uma melhor qualidade para os usuários da 

Atenção Básica à Saúde (ABS), promovendo a prevenção e 

reabilitação do rigor saudável (BRASIL, 2010). 

Deste modo, esse estudo tem como objetivo conhecer o 

perfil socioeconômico demográfico dos pacientes hipertensos e 

diabéticos atendidos em uma UBS do município de Patos – PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado com pacientes diabéticos e 

hipertensos atendidos na Unidade Básica de Saúde Rosinha 

Xavier, no município de Patos, PB. 

A amostra deste estudo foi constituída por 30 pacientes 

hipertensos e diabéticos, dos quais 07 eram portadores de 

Diabetes Mellitus (DM); 16 de Hipertensão Arterial (HA) e 07 

portadores de DM e HA. 

Como critérios de inclusão considerou-se indivíduos 

portadores de diabetes ou hipertensão de ambos os gêneros, 
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cadastrados na UBS. Dentre os critérios de exclusão: pacientes 

que apresentaram comprometimento das suas funções 

cognitivas; pacientes surdos-mudos e pacientes que 

apresentem outros fatores de morbimortalidade associados 

(portadores de AIDS, câncer, tuberculose). 

A coleta de dados foi realizada no período de setembro 

e outubro de 2016, nas terças e quintas-feiras, dia do 

atendimento aos pacientes hipertensos e diabéticos na UBS,   

através de um questionário estruturados com as variáveis, 

sociodemográficas: idade, sexo, escolaridade, renda mensal e 

estado civil. As características relacionadas ao hábito de vida 

foram: tabagismo, alcoolismo e atividade física.   

A digitação dos dados foi realizada na planilha Microsoft 

EXCEL e para análise dos dados foram obtidas distribuições de 

frequências absolutas e relativas. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa das Faculdades Integradas de Patos sob parecer 

nº 1.688.107 após a autorização pela Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Patos,PB. A preservação da privacidade 

dos sujeitos foi garantida por meio do Termo de 

Responsabilidade e Compromisso do Pesquisador 

Responsável e do Termo de Risco Confidencialidade e Sigilo.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os usuários pesquisados, 76,7% foram do sexo 

feminino. Resultados semelhantes foram verificados por 

Castoldi et al. (2010) ao realizarem estudos com pacientes com 

diagnóstico de hipertensão e/ou diabetes, verificaram que 

houve predominância do sexo feminino. Assim, Cascaes et al. 
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(2010), ao avaliarem 118 usuários do HIPERDIA da UBS do 

bairro Dunas na cidade de Pelotas-RS, apontam que as 

mulheres procuram mais os serviços de saúde em relação aos 

homens, compondo 70,3% da amostra estudada. 

  Para Miranza et al. (2008) a predominância de pacientes 

hipertensos e diabéticos do gênero feminino coincide com 

outros estudos realizados no Brasil. Para os autores esses 

resultados pode estar associado  ao predomínio da população 

feminina no Brasil, principalmente na faixa acima dos 50 anos; 

pela notável preocupação feminina em procurarem mais 

frequentemente  os serviços de saúde. A população estudada 

também concentrou-se na faixa de idade acima dos 50 anos, o 

que vai ao encontro da situação das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) no país. A idade dos usuários variou de 

16 a 68 anos. A faixa etária mais frequente foi entre 50 a 59 

anos (26,7%).  

Com relação ao estado civil a maioria dos participantes 

da pesquisa são casados (56,7%), seguido dos solteiros (20%), 

já os divorciados com 16,7% e uma minoria viúvos, 6,6%. 

Quanto à cor da pele 53,3% se declararam pardas e 46,7% 

branca. A influência da raça no desenvolvimento das DCNT 

também tem sido demonstrada. Indígenas e negros, em geral, 

morrem mais precocemente do que brancos, sendo, os últimos, 

os que apresentam as maiores taxas de hipertensão arterial 

(BATEMAN et al., 2012).   

Corroborando com o presente trabalho, no estudo de 

Moraes (2007), também se observou um predomínio da raça 

branca com 78% dos 50 usuários do HiperDia.  

Dados diferentes foram encontrados na pesquisa 

desenvolvida por Andrade et al. (2014), ao estudar a 
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associação entre fatores socioeconômicos e qualidade de vida 

de idosos hipertensos atendidos em Programa Saúde da 

Família, verificou que o estado civil é um dos fatores que 

influenciam a qualidade de vida dos hipertensos. Para estes 

mesmos autores, os idosos hipertensos solteiro-

divorciados/divorciados/viúvos apresentaram médias gerais de 

qualidade de vida.  

No quesito renda das famílias, verificou-se prevalência 

de ganhos até três salários mínimos. A renda familiar 

predominante foi de um a dois salários mínimos (66,7%), 

seguida de menos de um salário mínimo (26,7%) e acima de 2 

à 3 salários representou apenas, 6,7%). Observa-se, portanto, 

que a menor prevalência de usuários diabéticos e hipertensos 

foi na faixa de maior salário. Estudos realizados por Schwartz 

et al. (2010) avaliaram a satisfação dos usuários quanto à ESF, 

em diversas regiões do Brasil, apresentaram resultados 

semelhantes aos deste estudo, com renda média familiar 

mensal de 2 a 3 salários mínimos e, em sua maioria, ensino 

fundamental incompleto, mostrando ser essa uma realidade e 

uma característica da população usuária da ESF.   

No que se refere à situação de trabalho, 50% se 

declararam dona de casa; 26,7% desenvolvem atividade 

remunerada e 23,3% são aposentados. A profissão causa 

amplo impacto no cotidiano do trabalhador, uma vez que grande 

parte da sua vida se passa no ambiente laboral. Além disso, 

pode influenciar comportamentos e proporcionar condições de 

risco que podem afetar o processo saúde doença (SANTOS; 

LIMA, 2008). 

Com relação à escolaridade a maioria dos pesquisados, 

36,7%, possui o ensino fundamental II, incompleto; 30% 
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concluíram o ensino médio; 20% possui curso superior 

incompleto; 3,3%, com curso superior completo e 6,7%, com o 

fundamental I, incompleto.  No estudo de Jardim; Leal (2009), 

80% dos participantes não sabiam ler/escrever ou eram apenas 

alfabetizados ou possuíam o ensino fundamental incompleto; 

18% tinham Ensino Fundamental completo e Ensino Médio, 

incompleto ou completo; e apenas 2% possuíam Ensino 

Superior incompleto ou completo, aproximando-se com os 

resultados do presente estudo.  O mesmo foi observado por 

Borba; Muniz  (2011), em seu  estudo com idosos cadastrados  

no sistema Hiperdia, no qual a prevalência de escolaridade foi 

o 1º grau incompleto com 72,1%. Para Castoldi et al. (2010) a 

escolaridade é um dado que merece ser considerado, pois 

indivíduos com baixa escolaridade apresentam maior 

exposição aos fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares, inclusive para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial, do que aqueles com nível superior, dado 

relevante que poderá interferir indiretamente na assimilação 

das informações necessárias ao tratamento. 

Em relação ao estilo de vida, verificam-se na figura 1, 

resultados referentes ao hábito de fumar por pacientes 

hipertensos e diabéticos. 

Observa-se que do total de pacientes pesquisados, 

independente do sexo, 83,3% não fumam e 16,7% fumam. 

Quando comparada a pratica do tabagismo com relação a cada  

sexo, verificou-se que o feminino 13% fumam e 87% não. Já 

com relação ao sexo masculino, 28,6% fumam e 71,4% não. 
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Tabela 1. Distribuição das variáveis sócio demográficos e 
econômicas de pacientes hipertensos e diabéticos 
atendidos na unidade Básica de Saúde, Rosinha Xavier. 
Patos, PB. 

VARIÁVEIS Frequência 

absoluta 

 Frequência 

relativa (%)  

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

23 

07 

 

76,7 

23,3 

Idade (anos) 

Até 19 

20 – 29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

 

01 

__ 

07 

07 

08 

07 

 

3,3 

__ 

23,3 

23,3 

26,7 

23,3 

Estado civil  

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo  

 

06 

17 

05 

02 

 

20 

56,7 

16,7 

6,6 

Raça/cor 

Branco  

Pardo 

 

14 

16 

 

46,7 

53,3 

Condições de 

trabalho 

Trabalho remunerado 
Dona de casa 
Aposentado 

 

 

08 

15 

07 

 

 

26,7 

50,0 

23,3 
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Escolaridade 

Fundamental I 

incompleto 

Fundamental II 

incompleto 

Ensino médio 

completo 

Superior incompleto 

Superior completo 

 

02 

11 

10 

06 

01 

 

6,7   

36,7 

30,0 

20,0 

3,3 

Renda familiar 

mensal  

Menos de 1 salário 

mínimo  

1 a 2 salários mínimos 

Mais de 2 até 3 

salários mínimos 

 

08 

20 

02 

 

26,7 

66,7 

6,7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Observa-se que independente do sexo houve uma baixa 

porcentagem de fumantes, como também, quando analisado 

por sexo, baixa porcentagem de mulheres com o hábito de 

fumar, esses resultados também foram verificados pela 

Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab, 2008), que apontou 

a prevalência desse hábito em 13,1% das mulheres.  

Este resultado merece destaque, já que a redução da 

prevalência de tabagismo em adultos é uma das metas 

propostas. pelo Plano de Ações Estratégicas para o 

enfrentamento de DCNT no Brasil, entre os anos 2011 e 2022. 

O tabagismo é considerado um fator de risco 

cardiovascular importante para o hipertenso, e fator de risco 

aumentado para complicações cardiovasculares naqueles 
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pacientes portadores de diabetes. Estudos tem estabelecido a 

correlação entre o tabagismo com a doença cerebrovascular. 

Além disso, o tabagismo é considerado fator de risco para 

doença arterial periférica e até o fumo passivo já foi identificado 

como importante fator para a doença coronariana (FERREIRA; 

BIANCHINI; FLORES, 2011).  

 

Figura 1. Consumo de tabagismo por pacientes hipertensos e 
diabéticos atendidos na unidade Básica de Saúde, Rosinha 
Xavier Patos, PB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 
Com relação ao consumo de álcool 17,4% das mulheres 

consumem e 82,6% não. Já os pacientes do sexo masculino, 

42,3% faz uso do álcool e 57,1% não. No entanto, para a 

população total sem considerar o sexo, 76,7% não tem o hábito 

de consumir álcool. Portanto, o baixo consumo   de álcool, 

mostra-se relevante, já que seu consumo nocivo é responsável 

por 2,3 milhões de morte anualmente, correspondendo a 3,8% 

de todas as mortes do mundo. Assim seu baixo consumo 

atende as expectativas e metas de redução da prevalência de 
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álcool, apontadas no Plano de ações já mencionado. (BRASIL, 

2011).  

No entanto, o que se espera por meio dos programas 

governamentais de saúde pública, é uma mudança total de vida 

desses pacientes, já o mau hábito de consumir bebidas 

alcoólicas, tem consequências gravíssimas.   

 
Figura 2. Consumo de álcool por pacientes hipertensos e 
diabéticos atendidos na unidade Básica de Saúde, Rosinha 
Xavier. Patos, PB 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Para Brasil (2011) consumo excessivo de   álcool eleva  

a pressão arterial e a variabilidade pressórica, aumenta a 

prevalência da hipertensão, é fator de risco para acidente  

vascular encefálico e pode ser uma das causas de resistência 

à terapêutica anti-hipersiva.   

Quanto a pratica de atividades físicas, 47,8% das 

mulheres afirmaram que praticam e 52,2% que não, enquanto 

que os pacientes do sexo masculino, apenas 28,6% praticam 

alguma atividade física e 71,4% não praticam.  No geral, sem 
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considerar o sexo, verifica-se que 56,7% dos pacientes não 

praticam atividade física e 43,3% praticam. Esse resultado 

indica que a população estudada tem um estilo de vida 

sedentário. Altos índices de sedentarismo são encontrados no 

mundo.  

No Brasil, estima-se que 83% da população adulta não 

praticam exercícios físicos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010). O exercício físico regular, orientado por 

profissional habilitado, é indispensável para melhorar a função 

cardiovascular e aumentar o gasto energético diário, tornando 

o indivíduo mais saudável (FERREIRA, 2009). Estudos 

experimentais têm demonstrado que programas de exercícios 

físicos melhoram não apenas a aptidão física, mas também os 

níveis de lipídios sanguíneos, pressão arterial, densidade 

óssea, composição corporal, sensibilidade à insulina e 

tolerância à glicose.  

Ainda sobre a importância da atividade física estudos 

realizados por Castilho; Vásquez (2006) tem demonstrado que 

o exercício físico diminui a hipertensão arterial, contribui para a 

redução do colesterol e triglicerídeos, colaborando na redução 

e evolução das doenças cardiovasculares. 
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Figura 3. Distribuição dos pacientes hipertensos e diabéticos 
que praticam atividade atendidos na unidade Básica de Saúde, 
Rosinha Xavier. Patos, PB. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são 

considerados graves problemas de saúde pública. A adesão à 

mudança de estilo de vida é importância no curso de evolução 

da doença e das suas complicações, sendo um dos grandes 

objetivos e desafios do tratamento. 

A população estudada foi composta, na maior parte pelo 

sexo feminino e no que diz respeito à faixa etária, foi composta 

de adultos com prevalência de idade entre 50 a 59 anos. 

Traçando um perfil socioeconômico dos participantes, verificou-

se que a maioria pertencia à raça branca e possuía o ensino 

fundamental incompleto. Com relação à situação familiar, a 

maioria dos usuários são casados e com baixo nível econômico, 

predominando a renda de um a dois salários mínimos. 
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Com relação ao estilo de vida identificou-se que a 

maioria dos hipertensos e diabéticos não fuma e nem bebem. 

No entanto, só uma minoria pratica atividade física.   

 A realização desse estudo será de alta relevância pela 

necessidade de conhecer o perfil socioeconômico demográfico 

e estilo de vida dos pacientes hipertensos e diabéticos. 

Podendo assim contribuir para aumentar o conhecimento nessa 

área. Portanto, poderão ser considerados no desenvolvimento 

de ações e políticas de promoção da saúde e de educação 

nutricional no combate às doenças crônicas. 
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RESUMO: Cognição refere-se a um conjunto de habilidades 
cerebrais, como, atenção, raciocínio, pensamentos. O Ginkgo 
biloba (G. biloba) tem sido um dos fitoterápicos mais 
conhecidos e utilizados para melhorar o desempenho cognitivo 
em diferentes faixas etárias. Sendo utilizado também como 
adjuvante no tratamento da doença de Alzheimer (D.A). Neste 
contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
relação do G. biloba com a melhoria do desempenho cognitivo 
e em sua utilização como adjuvante no tratamento da D.A.. Este 
trabalho representa um estudo exploratório do tipo revisão de 
literatura bibliográfica, o qual foi realizado com base em artigos 
científicos indexados na base de dados Scielo, PubMed, 
Science direct e Google Acadêmico. Tendo como amostra nove 
artigos científicos, contemplando pesquisas clinicas e revisão 
de literatura. O G. biloba apesar de apresentar um excelente 
potencial para ser utilizado na melhoria do desempenho 
cognitivo. Após avaliação criteriosa da literatura foi 
demonstrado que há controvérsias entre os estudos analisados 
nesta revisão bibliográfica tanto em relação ao efeito do G. 
biloba na melhoria do desempenho cognitivo como em relação 
à utilização do G. biloba como adjuvante no tratamento da D.A.. 
Neste contexto, concluindo-se que se faz necessário a 
realização de novos trabalhos para melhor elucidar a eficácia 
do G. biloba.    
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Palavras-chave: Ginkgo biloba. Cognição. Benefícios da G. 

biloba. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O Termo cognição refere-se a um conjunto de 

habilidades cerebrais necessárias para se obter o 

conhecimento sobre o mundo. Tais habilidades envolvem 

pensamentos, raciocínio, abstração, linguagem, memória, 

atenção, criatividade, capacidade de resolução de problemas 

(MOREIRA,2006). 

Segundo Paulo, Yassuda (2000) idosos que apresentam 

prejuízo mnemônico, em tese, podem se  queixar da memória 

com mais freqüência. A queixa pode ser mais comum entre 

idosos de baixa escolaridade em razão de maior vulnerabilidade 

para o declínio cognitivo.  

A G. biloba planta nativa do Japão, é uma árvore que 

chega a 40 metros de altura e pode chegar a 4 mil anos. 

Segundo a Agência Federal de Saúde da Alemanha (AFSA) o 

Extrato G. biloba denominado EGb761, contém porcentagens 

específicas de glicosídeos  de ginkgoflavonas (24%), 

terpenóides (5 a 7%) e flavonoides (22%).  

A longevidade, desta espécie, é proveniente de sua 

capacidade de suportar insultos tóxicos e resistências as 

infecções. O extrato das folhas do G. biloba encontrada na 

farmacopéia chinesa é utilizada para o tratamento de 

disfunções cardiopulmonares, para promover a longevidade. 

Na Europa (particularmente França e Alemanha) e nos Estados 

Unidos, os extratos de G. biloba encontram-se entre os 

produtos botânicos mais comercializados (LUO, 2001).  
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No Brasil o G. biloba é amplamente utilizado como 

alternativa terapêutica, principalmente em tratamento de 

doenças crônicas, associado com a utilização de outros 

medicamentos. O G. biloba apresenta-se eficaz no tratamento 

da claudicação intermitente (que representa a sensação de 

cãibra nas pernas) e da insuficiência cerebral (doença 

caracterizada por sintomas típicos, tais como dificuldades de 

concentração e memória, confusão, indisposição, cansaço, 

ansiedade) (ALEXANDRE, 2007). 

Os Terpenóides correspondem a 6% do extrato de G. 

biloba e pode ser classificado em dois outros componentes que 

apresentam ações específicas, como os bilobalídeos e os 

ginkgolídeos.  

Os bilobalídeos, inibem a agregação plaquetária e 

aumentam o fluxo sanguíneo cerebral. Sendo responsáveis 

também por um efeito protetor neuronal e contra lesões 

isquêmicas. Seus constituintes terpenoídicos possuem efeitos 

cardioprotetores atuando juntamente com os metabólitos 

flavonóides.  

Divididos em A, B, C e J, os ginkgolídeos inibem a 

agregação plaquetária, estabilizam a membrana, aumentam a 

biossíntese de prostaciclina, reduzem a rigidez de eritrócitos e 

leucócitos, retiram radicais livres, reduzem a viscosidade do 

sangue, realizam a neuroproteção e tem atividade colinérgica 

(aumenta os receptores colinérgicos hipocampais) 

(FORLENZA, 2003). 

Os ginkgolídeos podem ser utilizados no tratamento de 

inflamações, rejeição em transplantes, asma e lesões 

isquêmicas devido a sua ação antagonista sobre o Fator 

Acidentário de Prevenção (FAP). Dessa forma o extrato EGb 
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761 com seus diversos componentes atuam no tratamento e na 

prevenção de danos decorrentes da isquemia (SCHNEIDER, 

2007).  

Os flavonóides presentes no extrato do G. biloba, 

removem o superóxido aderido às paredes dos vasos 

sanguíneos em áreas de trombose, protegem as 

prostaglandinas da deterioração pelo radical hidroxila e dos 

peróxidos lipídicos, provoca redução de rigidez de eritrócitos e 

leucócitos, sendo quelante de cálcio e antialérgico (BANOV, et 

al ., 2006). 

 A solubilização para absorção intestinal dos flavonóides 

é considerada um pré-requisito,  e  os dpnvitaados  glicosilados  

devem  ser  primeiro hidrolisados. Alguns componentes da 

alimentação, tais como fibras e etanol podem afetar a 

solubilidade e,  conseqüentemente,  a absorção  dos 

flavonóides (SILVA, et al; 2010). 

As ações do G. biloba no organismo incluem: redução do 

edema da retina e lesões celulares na mesma, inibição da 

diminuição da quantidade de receptores relacionada à idade e 

comum entre os receptores colínicos muscarínicos e 

adrenérgicos α2, melhora a captação de colina no hipocampo 

(LEITE E BRANCO, 2010). 

Os efeitos farmacológicos do EGb761são referente ao 

seu efito como um limpador de radicais livres, evitando a 

peroxidação lipídica, aumentando os níveis de glutationa (GSH) 

e a atividade das enzimas antioxidantes, além da atividade da 

superóxido dismutase (SOD). Como resultado, o EGb761 

contribui para prevenir contra os efeitos ototóxicos (tóxico para 

o órgão auditivo) do metamidofós (insecticida) (FINKLER,2012). 
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A ação do G. biloba também tem sido capaz de inibir um 

aumento dos produtos da decomposição oxidativa da 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), reduzir a morte celular 

em vários tipos de neuropatias e prevenir os danos oxidativos 

para as mitocôndrias, sugerindo que o extrato exiba efeitos 

benéficos em doenças neurodegenerativas (SCHNEIDER, 

2010). 

O G. biloba melhora a tolerância à hipóxia, 

principalmente no tecido cerebral, inibição do edema cerebral 

causado por trauma ou toxicidade,redução do edema retinal e 

de lesões celulares be retina, melhora no desempenho da 

memória e na capacidade de aprendizagem, inativação de 

radicais livres tóxicos e tem ação neuroprotetora (LEITE e 

BRANCO, 2010). 

Estudo realizado com objetivo de verificar o uso 

associado dos possíveis efeitos entre o G. biloba e Ômega-3 na 

cognição de idosas saudáveis. Sendo administradas as 

substâncias durante 3 meses, de acordo o grupo de tratamento: 

placebo+placebo, ginkgo+placebo, ômega-3+placebo,  

ômega+ginkgo. Os comprimidos continham 80 mg do EGb761 

e as cápsulas, 1g de óleo de peixe (rico em ômega-3).  

Segundo a pesquisa supracitada, o G. biloba não 

demonstrou melhorias nas funções cognitivas avaliadas em 

nenhum dos quatros grupos. A ação conjunta de uma série de 

fatores pode ser destacada para auxiliar a compreensão dos 

resultados, como o tempo do tratamento, doses insuficientes 

das substâncias, alta escolaridade de idosos do sexo feminino 

e pequenos números de sujeitos em cada grupo (DUARTE, 

2010). 
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Segundo Mix e Crews (2002) efeitos da G. biloba sobre 

a cognição normal foram avaliados por alguns estudos 

controlados em amostras com adultos jovens e idosos. O uso 

de 180 mg/dia de EGb761 durante 6 semanas em 48 idosos 

com mais de 55 anos associou-se à melhora objetiva na 

velocidade de processamento cognitivo, além de uma 

impressão subjetiva de melhora das habilidades gerais de 

memória. Com os mesmos parâmetros de dosagem e tempo de 

tratamento de G. biloba foram associadas ao melhor 

desempenho da memória operacional e melhora da atenção e 

da memória em voluntários de 30 a 59 anos. 

Segundo Filho, Fakoury e Ferry (2010), estudo realizado 

sobre a G. biloba e distúrbios de memória, demonstrou que com 

o envelhecimento da população, os distúrbios de memória 

tornaram-se patologias freqüentes. Exceção feita a uma minoria 

dos casos, cujas causas são reversíveis, estas doenças 

possuem prognóstico desanimador, curso inexorável e opções 

terapêuticas muito limitadas. Como em muitas doenças com 

essas características, grande parte dos pacientes recorre a 

tratamentos alternativos. O medicamento fitoterápico mais 

freqüentemente utilizado para esta finalidade é o extrato seco 

de G. biloba.  

Revisão sistemática da literatura realizado por Filho, 

Fakoury e Ferry (2010) demonstrou que o uso de G. biloba 

parece ser seguro, pois a taxa de eventos adversos nos estudos 

descritos é similar à do placebo, entretanto não há evidência 

suficiente que comprove a eficácia do medicamento no 

tratamento ou prevenção de distúrbios de memória.  

Lima e David (2006) desenvolveram estudo com 50 

pacientes idosos com doença de Alzheimer (DA), tendo como 
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resultado que a utilização da G. biloba proporciona uma 

melhora da sociabilidade, da depressão, da distração e do 

esquecimento. 

Estudos realizados por pesquisa e atividades de 

extensão em fitoterapia, com 292 idosos freqüentadores de um 

programa de Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira 

Idade (AFRID), na cidade de Uberlândia-MG, utilizando como 

instrumento de investigação, um questionário semi-estruturado. 

Demonstrou que o G. biloba foi o fitoterápico mais consumidos 

pelos idosos, por suas ações benéficas e preventivas ( 

MACHADO, MOURA, et al.,2014). 

Segundo, Silvestre Neto (2014) estudo realizado por 

levantamento bibliográfico relacionado ao tema “o uso de 

terapêuticas complementares no tratamento de pacientes com 

Alzheimer”, sendo desenvolvido e  fundamentado  a  partir  da  

análise  de  artigos  científicos  obtidos  nas bases  de  dados. 

Os efeitos do G. biloba, na cognição de indivíduos sem  déficit 

cognitivo,  são  de  melhora  da velocidade  de  processamento 

cognitivo  e  otimização  subjetiva  da memória,  mas  não  foi  

confirmado  o benefício  quanto  à  prevenção  da D. A.  Quando 

são avaliados pacientes portadores de DA, os resultados são 

inconsistentes e ainda não há comprovação da eficácia do uso  

deste  extrato  como  terapia adjunta. Sendo necessários novos 

estudos. 

 Estudo realizado por Caliman e Oliveira (2005) 

demonstraram que a G. biloba pode ser indicado como terapia 

coadjuvante da DA, por causa de sua ação antioxidante, 

promovendo um retardo no processo de envelhecimento 

celular. 
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Faustino, Almeida e Adreatina (2014) realizou revisão de 

literatura com base em estudos clínicos controlados sobre a 

efetividade de plantas medicinais/fitoterápicos no transtorno de 

ansiedade generalizada, por métodos bibliográficos, 

selecionando sete dos 267 artigos encontrados. Este estudo 

evidenciou que ao final do tratamento os pacientes tratados 

com o extrato de G. biloba ainda apresentavam sintomatologia 

significativa do TRANSTORNO DE ANSIEDADE 

GENERALIZADA (TAG) em níveis de leve a moderado. Ficando 

evidenciado que seria necessário a replicação deste estudo 

com um período maior de tratamento e com a inclusão de uma 

droga padrão como a buspirona ou antidepressivo. 

No trabalho realizado por Faustino (2014), o extrato foi 

bem tolerado e os efeitos adversos observados foram discretos 

como: sintomas gastrintestinais e queda da pressão arterial. 

Outro aspecto interessante é que, apesar do grande uso de 

extrato de G. biloba para diversas indicações, não existe relatos 

de dependência ou síndrome de abstinência. 

O G. biloba é amplamente utilizado como estimulante 

cerebral, para melhorar a memória, atenção e concentração e 

como tratamento da D.A.  

Dodge et al  (2008),  em seu estudo avaliou a eficácia e 

segurança do extrato do G. biloba no atraso da progressão do 

declínio cognitivo em indivíduos sem déficit neurológicos, com 

idade superior a 84 anos.  

Dodge et al  (2008),  utilizou o método aleatorizado, 

duplamente cego, controlado com placebo, em uma amostra de 

118 indivíduos, durante 42 meses. Fornecendo ao grupo de 

intervenção 240 mg diárias de extrato de G. biloba (80 mg, 

3x/dia). De acordo com esta pesquisa não se verificou um efeito 
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protetor significativo do G. biloba na progressão para demência. 

Segundo os pesquisadores acreditam que pode ter sido devido 

à amostra reduzida e à curta duração deste estudo, sugerindo 

a realização de outras pesquisas com amostras mais alargadas, 

também com octogenários.  

Raramente podem ocorrer reações adversas, mas 

alguns casos foram relatados, como, distúrbios 

gastrointestinais, a possível reação de hipersensibilidade que 

consistem na ocorrência de espasmos, câimbras e a casos de 

toxicidade aguda, fraqueza, ou transtornos de circulatórios 

(SILVA, et al; 2010). Doses elevadas da G. biloba poderão 

elevar a pressão sanguínea quando administrado com 

alimentos em elevados níveis de proteínas ou em conservas 

que tenham tiraminas (NICOLETTI, et al; 2007). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a relação 

do G. biloba e a melhoria do desempenho cognitivo e em sua 

utilização como adjuvante no tratamento da doença de 

Alzheimer (D.A.).  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho representa um estudo exploratório do tipo 

revisão da literatura bibliográfico onde o mesmo foi 

desenvolvido com base em publicações já existente na 

literatura, especificamente, artigos científicos indexados na 

base de dados Scielo, PubMed, Science direct e Google 

Acadêmico.    

A pesquisa bibliográfica é realizada a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
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publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites (FONSECA, 2002).  

Na pesquisa bibliográfica os exemplos mais 

característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações 

sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das 

diversas posições acerca de um problema (GIL, 2007). 

Após levantamento bibliográfico o material inicialmente 

catalogado para a pesquisa foi submetido a uma análise 

criteriosa levando-se em consideração a pertinência das 

temáticas estudadas com a relação a G. biloba. Apresentando 

como critério de exclusões os artigos que  demonstraram pouca 

relevância em relação a utilização da G. biloba. 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas as 

seguintes palavras chaves: Ginkgo biloba, cognição, 

tratamento, demência, memory, benefícios. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O material para o desenvolvimento deste trabalho foi 

obtido por meio de levantamento bibliográfico, sobretudo, 

enfocando a eficácia do G. biloba, em relação à concentração 

e desempenho da memória, tanto em jovens como em idosos. 

Para elucidar melhor estes resultados foi elaborada a Tab. (1). 

A Tab. (1) apresenta os principais estudos clínicos  e revisões 

bibliog´raficas relacionado a G. biloba com o desempenho 

cognitivo ou concentração, tanto em jovens como em idosos.  
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Tabela 1: Trabalhos que avaliam a relação da G. biloba com o 

desempenho cognitivo  

AUTORES AMOSTRAS MÉTODOS RESULTADOS 

MIX E 
CREWS, 

2002. 

48 idosos 
com mais de 

55 anos; 
 

Voluntários 
adultos de 30 

a 59 anos. 

Estudos 
controlados 

em amostras. 

Idosos: 
demonstraram  

melhor  na 
velocidade de 

processamento 
cognitivo. 

 

Voluntários 
adultos: 

também houve 
melhor 

 

FILHO, 
FAKOUR

Y e   
FERRY 
(2010) 

Revisão 
sistemática 
da literatura 
dos últimos 

10 
anos. 

Foram 
incluídos 
estudos 

clínicos duplo-
cego, 

randomizados, 
placebo-

controlados, 
publicados 
na língua 

inglesa entre 
os anos de 

1997 e 2007. 
 

Não há 
evidência 

suficiente que 
comprove a 
eficácia do 

extrato seco 
de G. biloba 

no tratamento 
e/ou 

prevenção de 
distúrbios de 

memória. 

 
LIMA & 
DAVID, 
2006. 

 
50 pacientes 
idosos com 
doença de 
Alzheimer. 

 

 
Estudo de 

meta-análise 

 

Melhora da 
sociabilidade, da 
depressão, da 
distração e do 
esquecimento. 
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DUARTE, 
2010. 

Mulheres 
idosas de 60 
a 70 anos. 

Estudo duplo-
cego, placebo 
controlado e 
randomizado. 

Não houve 
resultado 

benéfico em 
relação a 

melhoras nas 
funções 

cognitivas 
avaliadas. 

FAUSTIN
O,ALMEI

DA, 
ADREATI
NA,2010. 

Foram 
selecionados 
sete dos 267 

artigos 
encontrados. 

 

Revisão da 
literatura dos 

estudos 
clínicos 

controlados 
sobre a 

efetividade de 
plantas 

medicinais/fito
terápicos no 
transtorno de 

ansiedade 
generalizada. 

Apesar do 
potencial 

terapêutico dos 
fitoterápicos no 
transtorno de 

ansiedade 
generalizada, 

poucos ensaios 
clínicos 

controlados foram 
identificados, com 

a maioria 
apresentando 

limitações 
metodológicas e 

não relatando 
benefícios na 

cognição. 
 

SILVEST
RE   

NETO, et 
al., 2014. 

Estudo 
realizado por 
levantamento 
bibliográfico 
relacionado 
ao tema “o 

uso de 
terapêuticas  
complementa

res no 

Estudo 
desenvolvido 

e  
fundamentado  

a  partir  da  
análise  de  

artigos  
científicos. 

Ainda não há 
comprovação da 
eficácia do uso 
do extrato de G. 

biloba como 
terapia adjuvante. 
Sendo necessário 
novos  estudos . 
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tratamento de 
pacientes 

com 
Alzheimer”. 

 

MOURA, 
et 

al.,2014. 

292 pacientes 
idosos, com 

idade de 66 a 
80 anos. 

A amostra 
inicial desta 
pesquisa foi 

caracterizada 
pelo 

levantamento 
de dados 
sobre as 
principais 
plantas 

medicinais, 
fitoterápicos e 
medicamentos 
convencionais 
utilizados por 
292 idosos. 

 

A G. biloba está 
entre o 

fitoterápico mais 
conhecido e mais 

consumido por 
idosos avaliados. 

CALIMEN 
e 

OLIVEIRA
, 2005. 

Pesquisa 
sobre 

estudos da 
prevenção do 

Alzheimer 

Estudo de 
revisão 

bibliográfica. 

A G. biloba na 
doença do 

Alzheimer pode 
ser indicado 
como terapia 

coadjuvante, por 
causa de sua 

ação 
antioxidante, 

promovendo um 
retardo no 

processo de 
envelhecimento 

celular. 
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DODGE.
H. et al. 
2008. 

 
Avaliar 

eficácia e 
segurança do 
Extracto do 
G. biloba no 

atraso da 
progressão 
do declínio 

cognitivo em 
indivíduos 
sem déficit 

neurológicos, 
com idade 

superior a 84 
anos. 

 
Realizou-se 
um estudo 
aleatório, 

duplo-cego, 
controlado 

com 
placebo, em 

118 
indivíduos, 

durante 
42 meses, 

fornecendo-se 
ao grupo de 
intervenção 

240 mg diárias 
de ex-tracto 
de G. biloba 

(80 mg, 
3x/dia). 

 
Não se verificou 

um  efeito 
protetor 

significativo do G. 
biloba na 

progressão 
para demência, 

sugerindo a 
realização de 

outros estudos 
com amostras 
mais alargadas 
também com 
octogenários. 

Fonte: Própria a partir dos artigos pesquisados. 

 

Após a realização de criterioso levantamento 

bibliográfico o material inicialmente catalogado para o 

desenvolvimento do presente trabalho foi submetido a uma 

análise minuciosa levando-se em consideração a pertinência da 

relação entre o G. biloba e o desempenho cognitivo, assim 

como sua eficácia como adjuvante no tratamento da D.A.. 

 Excluindo os artigos que demonstraram pouca 

relevância em relação a temática do trabalho. Após  avaliação 

criteriosa foram selecionados nove artigos para compor esta 

revisão bibliográfica. Seguindo os critérios supracitados. 

Posteriormente foi elaborada a Tab. (1) para apresentação 

didática dos resultados.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zitzelberger%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18305231


A RELAÇÃO ENTRE O GINKGO BILOBA E A MELHORIA 

DO DESEMPENHO COGNITIVO 

220 
 

De acordo com os resultados apresentados na Tab. (1) 

se pode inferir que segundo MACHADO. et al. (2014) o G. biloba 

está entre os medicamentos fitoterápicos mais conhecidos e 

consumidos entre 292 idosos freqüentadores de um programa 

de Atividades Físicas e Recreativas para a Terceira Idade 

(AFRID) no qual este estudo foi realizado.  

Os dados supracitados refletem o fato de que o G. biloba 

é amplamente divulgado e mesmo utilizado entre os idosos, 

visando melhorar o desempenho cognitivo. Embora seja 

reconhecido o potencial do G. biloba para melhorar 

pensamentos, raciocínio, abstração, memória, atenção, 

capacidade de resolução de problemas.  

Fazendo-se necessários estudos clínicos que 

comprovem sua eficácia e o seu risco de uso. Posteriormente, 

passou-se a investigar estudos clínicos e revisões da literatura 

com enfoque em pesquisa clínica, visando avaliar a eficácia do 

G. biloba em relação ao desempenho cognitivo.  

Neste aspecto, foi incluído no presente trabalho o estudo 

clínico realizado por Mix e Crews (2002), o qual avalia os efeitos 

da G. biloba sobre a cognição normal controlado em amostras 

com adultos jovens e idosos. O uso de 180 mg/dia de EGb761 

durante 6 semanas em 48 idosos com mais de 55 anos 

associou-se à melhora objetiva na velocidade de 

processamento cognitivo, além de uma impressão subjetiva de 

melhora das habilidades gerais de memória.  

Na mesma pesquisa mencionada anteriormente, 

realizado por Mix e Crews (2002) utilizando os mesmos 

parâmetros de dosagem e tempo que foram usados para os 

idosos do em relação a utilização de G. biloba foram associadas 



A RELAÇÃO ENTRE O GINKGO BILOBA E A MELHORIA 

DO DESEMPENHO COGNITIVO 

221 
 

a melhora do desempenho da memória operacional, melhora da 

atenção e da memória em voluntários entre 30 e 59 anos.  

O estudo supracitado demonstrou que o G. biloba 

melhora o processo cognitivo normal em idosos e jovens 

quando administrados em um dosagem de 180 mg/dia por um 

período de seis semanas.  

Outro estudo incluído nesta revisão bibliográfica foi uma 

pesquisa clínica  realizada por Lima e David, (2006), cuja 

amostra era composta por 50 pacientes idosos com doença do 

Alzheimer, por meio do qual elucidou-se que o uso de G. biloba 

proporcionava melhora da sociabilidade, da depressão, da 

distração e do esquecimento entre os idosos participantes desta 

pesquisa.  

Embora a ampla utilização do G. biloba visando à 

melhoria do desempenho cognitivo a análise criteriosa da 

literatura demonstra que há controvérsias entre as pesquisas. 

O que pode ser demonstrado por meio de estudo realizado por 

Duarte, (2010) para verificar o uso associado dos possíveis 

efeitos entre a G. biloba e Ômega-3 na cognição de idosas 

saudáveis, concluindo que não houve resultado benéfico em 

relação a melhoras nas funções cognitivas avaliadas. O que 

representa um resultado contraditório quando comparado ao de 

Mix e Crews (2002) que sugere que o G. biloba melhora o 

processo cognitivo normal em idosos e jovens. 

  A revisão sistemática da literatura realizado por FILHO 

et al (2007) demonstrou que não há evidência suficiente que 

comprove a eficácia do G. biloba no tratamento ou prevenção 

de distúrbios de memória. O que corrobora com a pesquisa 

clínica realizada Duarte, (2010). Neste aspecto realçando ainda 
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mais as controvérsias da literatura quanto à comprovação da 

eficácia do G. biloba.  

Faustino, Almeida e Andreatina (2014) realizou revisão 

bibliográfica de estudos clínicos controlados sobre a efetividade 

de plantas medicinais/fitoterápicos no transtorno de ansiedade 

generalizada, na qual foram selecionados sete dos 267 artigos 

encontrados na literatura. Observando que após o do 

tratamento com extrato de G. biloba os pacientes ainda 

apresentavam sintomatologia significativa de TRANSTORNO 

DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) em níveis de leve a 

moderado. Sendo necessária a replicação deste estudo com 

um período maior de tratamento e com a inclusão de uma droga 

padrão.  

             Segundo Silvestre Neto, (2014) estudo realizado por 

levantamento bibliográfico relacionado ao tema “o uso de 

terapêuticas complementares no tratamento de pacientes com 

Alzheimer” demonstrou que os benefícios do G. biloba, na 

cognição de indivíduos sem déficit cognitivo, havendo melhora 

da velocidade de processamento cognitivo e otimização 

subjetiva da memória. Porém não foi elucidado o benefício 

quanto  à  prevenção  da doença  de  Alzheimer.  Quando são 

avaliados pacientes portadores de D.A. os resultados são 

inconsistentes não sendo possível comprovar a eficácia do uso 

do extrato da G. biloba como terapia adjunta na D.A..Sendo 

necessários novos  estudos .  

            Em outro aspecto, o estudo realizado por Calimen e 

Oliveira, (2005) demonstrou que o G. biloba pode ser indicado 

como terapia coadjuvante na D. A., por causa de sua ação 

antioxidante, promovendo um retardo no processo de 

envelhecimento celular sobre prevenção do Alzheimer. 
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Chegando a conclusão que a G. biloba na doença do Alzheimer 

pode ser indicado como terapia coadjuvante, por causa de sua 

ação antioxidante. Havendo uma discorda quando comparado 

ao estudo de  Silvestre Neto (2014), pois o mesmo não 

apresentou resultados conclusivos quanto a eficácia do uso do 

extrato da G. biloba como terapia adjunta na D.A.,  

Dodge, (2008) avaliou eficácia e segurança do Extrato do 

G. biloba em relação ao atraso da progressão do declínio 

cognitivo em indivíduos sem déficit neurológicos, com idade 

superior a 84 anos. Mostrando que não há um efeito protetor 

significativo do G. biloba na progressão para demência.  

Dentre os trabalhos avaliados podem-se observar 

controvérsias entre os autores uma vez que os estudos 

realizados por Mix e Crews (2002), Lima e David (2008), por 

exemplo, demonstram a eficácia do G. biloba na melhoria do 

desempenho cognitivo. Caliman e Oliveira (2005), Paulo, 

Yassuda (2009) mostram que não há evidencias suficientes 

para comprovar os benefícios do G. biloba em relação ao 

desempenho cognitivo. 

A divergência entre os autores também ficou clara quando 

avaliado a utilização de G. biloba como adjuvante no tratamento 

da D. A., uma vez que Silvestre Neto, (2014) D.A. demonstrou 

que os resultados são insuficientes para comprovar a eficácia 

do uso do extrato da G. biloba como terapia adjunta na D.A.. 

Sendo necessários estudos complementares. Enquanto, 

Calimen e Oliveira, (2005) elucidou que o G. biloba pode ser 

indicado como terapia coadjuvante na D.A.  

Em relação a segurança de uso do G. biloba, vale 

ressaltar que sobre as reações adversas, são de naturezas 

diversas, mas pouco freqüentes e relativamente leves. Entre 
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elas p se podem citar como importantes, dor de cabeça, 

diarréia, tontura, urticária, estomatite, fraqueza, cansaço, 

vômito,  apreensão, palpitações (MACK, 2000). 

Estas reações foram relatadas quando o extrato de G. 

biloba era utilizado em doses muito altas, causando também 

outros sintomas, como: distúrbios gastrointestinais, dores de 

cabeça, sangramento excessivo e reações alérgicas e em 

doses cem vezes maiores do que as recomendadas (120 e 

240mg/dia) observaram-se graves sintomas de hemorragia 

(DUARTE, 2010). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Embora o G. biloba tenha um bom potencial para ser 

utilizado na melhoria do desempenho cognitivo, além de ser 

amplamente conhecido e utilizado. De acordo com o presente 

trabalho pode-se concluir que há controvérsias entre os estudos 

analisados nesta revisão bibliográfica tanto em relação a 

eficácia do G. biloba na melhoria do desempenho cognitivo 

como em relação à utilização do G. biloba como adjuvante no 

tratamento da D.A.. Neste contexto, concluindo-se que se faz 

necessário a realização de novos trabalhos para melhor 

elucidar a eficácia do G. biloba.    
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RESUMO: A obesidade e o sobrepeso são atualmente grandes 
problemas a nível de saúde pública. A prevalência desta 
mordidades está relacionada a diversos fatores tais como 
alterações epigenéticas, idade, sexo, status socioeconômico 
envolvendo renda e escolaridade entre outros fatores de risco 
relacionados à saúde e estilo de vida, incluindo tabagismo atual 
e o sedentarismo. Estando associadas ao risco elevado de 
desenvolver doenças crônicas não transmissíveis como 
diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, dislipidemias. 
Contudo, este trabalho pretende revisar de forma integrada a 
prevalência de sobrepeso e obesidade em todas as faixas 
etárias, apresentando evidências atuais sobre o tema e 
correlacionando com os mais variado fatores de risco que 
podem influenciar influenciar no desenvolvivemento da 
determinadas patologias. Para a realização desta revisão 
bibliográfica foram utilizadas pesquisas em base de dados do 
pubmed e Medline referentes ao tema de artigos dos últimos 5 
anos. Dessa forma, com base nos resultados das pesquisas 
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analisadas, apesar de não haver artigos abordando a 
prevalência de sobrepeso e obesidade em todas as faixas 
etárias de uma mesma população, observou-se que a 
prevalência de sobrepeso é impactante independente da faixa 
etária. E quanto a influência dos fatores socioeconômicos, 
demográficos e de estilo de vida, no sexo feminino, ainda não 
há um consenso. Logo, mais pesquisas são necessárias para 
direcionar melhor as intervenções nos indivíduos com excesso 
de peso. 
Palavras-chave: Sobrepeso. Obesidade. Estilo de vida.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O sobrepeso e a obesidade são de etiologia multifatorial, 

envolvendo fatores genéticos e não genéticos, caracterizados 

pelo acúmulo excessivo de gordura que pode acarretar em 

danos à saúde, desencadeando, através de processos 

inflamatórios e estresse oxidativo, diversas patologias (XIA; 

GRANT, 2013; WHO, 2016; WU et al., 2016).  

Exposição a fatores ambientais e obesogênicos induz 

alterações epigenéticas, uma das principais causas da 

crescente prevalência de Índice de Massa Corporal (IMC) 

elevado ao longo dos últimos 30 anos (FINUCANE et al., 2011).  

Estas alteraçãos podem aumentar a susceptibilidade à 

obesidade e contribuir para aumento do risco de diversas 

doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão, 

diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares e outras co-

morbidades (NG et al., 2014; CRUJEIRAS; CASANUEVA, 

2015; WU et al., 2016). 

A prevalência de sobrepeso e obesidade está 

aumentando em proporções alarmantes em todo o mundo, 
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considerando que globalmente, aproximadamente um em cada 

dez indivíduos são obesos (FINUCANE et al., 2011). Sendo 

considerada uma das principais causas de incapacidade e 

aumento da taxa de mortalidade, que afeta não apenas os 

adultos, mas também crianças, adolescentes e idosos, 

reduzindo a expectativa de vida em todo o mundo (WHO, 2016).  

A obesidade e as doenças crônicas estão relacionadas a 

fatores como idade, sexo, situação socioeconômica, incluindo 

renda e escolaridade, tabagismo atual, estilo de vida com o 

sedentarismo, sono desregulado e maus hábitos alimentares 

(JOHNSON et al., 2012; PRINCE et al., 2012; CIPOLLA-NETO 

et al., 2014).  

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, as 

condições socioeconômicas podem interferir no estado 

nutricional. Famílias de melhor poder aquisitivo teriam mais 

chances de apresentar sobrepeso quando comparadas com 

aquelas de menor renda. No entanto, menor poder aquisitivo 

também estaria associado ao ganho de peso (MARQUES-

VIDAL et al., 2010; LEAL et al., 2012). 

No entanto, a abordagem que integra a prevalência de 

sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias de uma 

mesma população é escassa na literatura, fato observado pela 

Organização Mundial da Saúde desde o ano de 2007 (OMS, 

2007; WHO, 2016). 

Este relatório ainda ressalta a falta de dados envolvendo 

excesso de peso em amostras representativas de base 

populacional, com aferição de peso e altura, bem como sua 

relação com os fatores que influenciam estas morbidades tais 

como variáveis demográficas, nível socioeconômico e estilo em 

todas as faixas etárias (OMS, 2007; WHO, 2016).  
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Por essa razão, este estudo objetiva revisar de forma 

integrada a prevalência de sobrepeso e obesidade em todas as 

faixas etárias, relacionando com os fatores acima mencionados 

e apresentando evidências atuais sobre o tema. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização desta revisão bibliográfica, foram 

realizadas pesquisas em bases de dados pubmed e Medline 

com as seguintes palavras chaves: obesidade, fatores 

demográficos, socioeconômico e de estilo de vida. Só foram 

incluídos nesta revisão artigos que abordavam a influência 

destes fatores, em diferentes faixas etárias, publicados em sua 

maioria nos últimos 5 anos, se fazendo pertinente mencionar 

que não foram encontradas pesquisas abordando a prevalência 

de sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias de uma 

mesma população. 

 As referências bibliográficas incluem também artigos 

que não foram selecionados a partir dos critérios estabelecidos, 

sendo estes citados com o intuito de respaldar os achados 

epidemiológicos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A prevalência da obesidade infantil tem aumentado 

rapidamente nos países de baixa e média renda, podendo 

afetar a saúde imediata, escolaridade e qualidade de vida da 

criança, além de elevar os riscos de morbidade e mortalidade a 

longo prazo (NG et al., 2014; WHO, 2016). 
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O sobrepeso e a obesidade resultam da interação entre 

um hospedeiro susceptível e um ambiente que induza a criança 

a ter comportamentos obesogênicos. Assim, devido às 

influências comportamentais e/ou biológicas, o risco de 

desenvolver a obesidade pode ser passado da geração atual 

para as próximas. Uma vez que as crianças herdam o status 

socioeconômico, os comportamentos culturais, os hábitos 

alimentares e de atividade física da família (LITWIN, 2014; 

WHO, 2016).  

Os dados descritos na Tab. (1), mostram que este 

aumento na prevalência do sobrepeso e obesidade na infância 

e adolescência está bem documentado na literatura em vários 

países. 

 

Tabela 1. Prevalência de sobrepeso e obesidade por faixa 
etária para crianças e adolescentes, com base no IMC. 
País/Local do 

estudo 
Ano Faixa 

Etária 
(anos) 

SP 
(%) 

OB 
(%) 

Referência/ Autores 

Espanha 
 

2012 02-16 
 

22.4 9.5 (García et al., 2013) 

India- Birjand 2011-2012 12-16 21.5 9.6 (Anuradha et al., 2015) 
Província de 

Imbaruba 
Equador 

2010 06-12 10.0 3.6 (Oleas, 2014) 

Pensilvânia 
(EUA) 

2009-2012 06-19 34.5 32.3 (Peyer et al., 2016) 

La Pampa, 
Argentina 

2014 12-14 26.4 14.1 (Catalani et al., 2016) 

Brasil- Paraná 2011 10-18 33.7 16.8 (Cesar; Schmidt, 2015) 
Porto Rico 2014 12-19 18.8 24.3 (Boneta et al., 2015) 

Irã- Sari 2009-2010 07-12 27.4 12.0 (Behzadnia et al., 
2012) 

China- Tianjin 2009-2010 07-18 12.5 15.7 (Andegiorgish et al., 
2012) 

China-
Shandong 

2011 6-17 10.9 8.7 (Dong et al., 2014) 

IMC – Índice de Massa Corporal; Abreviações: SP- Sobrepeso; OB- obesidade. 
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Dentre as diversas pesquisas listadas acima em 

diferentes países abordando a relação do excesso de peso e 

obesidade em crianças e adolescentes, o primeiro tem os 

maiores índices. Contudo, observa-se que as únicas pesquisas 

que apresentaram dados demonstrando maior prevalência de 

obesidade em relação ao sobrepeso foram as realizadas por 

Andegiorgish et al. (2012) e por Boneta et al. (2015). Mostrando 

que em alguns países a obesidade infantil já está em nível mais 

avançado. 

Segundo os resultados de um estudo realizado por 

Ruben (2009), as crianças obesas com idade menor a 8 anos 

têm maior risco de se tornarem adultos obesos. Constatando 

ainda que a prevalência de obesidade, nesta mesma faixa 

etária oscila entre 1 a 18% nos países em desenvolvimento ou 

com rendas menores (DINSA et al., 2012).  

Diversos fatores podem influenciar o IMC na fase adulta, 

como a fase intrauterina, o baixo peso ao nascer o baixo peso 

ao nascer seguido do rápido crescimento (catch-up), a 

amamentação, a fase de rebote do peso no período de aumento 

do peso que ocorre entre os 5 e 7 anos de idade e a fase puberal 

(DEVASKAR; CHU, 2016). 

Por este e outros fatores, a Comissão pelo Fim da 

Obesidade Infantil (ECHO, na sigla em inglês), da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), propôs em relatório uma série de 

recomendações aos governos voltadas para a reversão da 

tendência de crescimento do sobrepeso e obesidade em 

menores de 5 anos. Pois, atualmente, os índices estão tão 

elevados que ao menos 41 milhões de crianças nessa faixa 

etária são obesas ou apresentam sobrepeso, sendo em sua 
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grande maioria, provenientes de países de baixa e média renda 

(OPAS, 2016; WHO, 2016). 

Ainda em relação à prevalência de sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes, observa-se na Tab. (2), 

cujos foram estratificados por gênero, que mesmo em países 

diferentes houve prevalência de obesidade em indivíduos do 

sexo masculino. 

 

Tabela 2. Prevalência de sobrepeso e obesidade agrupados 
por faixa etária e sexo, com base no IMC. 

Local 
do estudo/ 

Ano 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Prevalência 
de 

Sobrepeso 
(%) 

Prevalência 
de 

Obesidade 
(%) 

Referência/ 
Autor 

  F M F M  

Canadá 
2009-2011 

05-17 25.6 24.4 11.1 17.9 (Roberts et al., 
2012)     

Itália 
2013 

<20 24.3 29.9 6.2 8.4 (Ng et al., 2014) 

Argentina 
2014 

12-14 25.5 27.5 11.7 16.9 (Catalani et al., 
2015)    

Brasil 
Paraná 
2011 

10-18 34.9 32.4 15.3 19.1 (Cesar; Schmidt, 
2015) 

  

India 
2011-2012 

12-16 10.3 11.2 4.8 4.8 
 

(Anuradha et al., 
2015)    

Nova 
Zelândia 

2013 

<20 28.7 29.6 9.0 9.7 (Ng et al., 2014) 

 
 

 
 

 

Irã 
2009-2011 

12 54.5 43.9 26.5 28.6 (Saeidlou et al., 
2016)     

Egito 
2006-2010 

11-17 28.2 28.2 7.6 8.6 (Manyanga et 
al., 2014)     

Marrocos 
2006-2010 

11-17 19.3 15.6 3.9 3.6 (Manyanga et 
al., 2014)      

EUA 
2011-2012 

2-19 14.5 15.4 17.2 16.7 (Ogden et al., 
2015)      

China 
2013 

<20 14.0 23.0 2.8 6.9 (Ng et al., 2014) 

     

    IMC – Índice de Massa Corporal; Abreviações: F- Feminino; M- Masculino. 
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O risco de obesidade quando nenhum dos pais é obeso 

é de 9%, enquanto, quando um dos genitores é obeso, eleva-

se a 50%, atingindo 80% quando ambos são obesos. Desse 

modo, observando os percentuais elevados dessas 

prevalências, é importante ressaltar o papel dos pais como 

sendo de fundamental importância na influência dos hábitos 

alimentares dos filhos (GREGORI et al., 2012; ABESO, 2016). 

 A Tabela (3), por sua vez, reúne dados dessas 

prevalências em adultos e idosos e destaca o sobrepeso com 

percentuais mais altos. Assim, mesmo com dados tão elevados, 

estas pesquisas devem servir de alerta, a fim de evitar a 

progessão da obesidade. 

 
Tabela 3. Prevalência de sobrepeso e obesidade por faixa 
etária para adultos e idosos, com base no IMC. 

Local 
do estudo/ 

Ano 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Sobrepeso 
(%) 

Obesidade 
(%) 

Referência/ 
Autor 

Irã-Oeste 
do Azerbaijão 

2014 
Mongolia 

2013 

20-60 
 
 

18-64 
 

36.5 
 
 

36.9 
 

33.3 
 
 

26.4 
 

(Nikooyeh et al., 
2016) 

 
(Chimeddamba et 

al., 2016) 

Turquia (Tokat) 
2012 

≥18 30.0 29.5 (Ustu et al., 2012) 

Nigéria 
2012 

18-75 35.0 22.2 (Chukwuonye et 
al., 2013) 

China 
2010-2011 

18-79 32.4 13.2 (Tang, 2013) 

Países 
Europeus (16) 

2010 

≥18 47.6 12.8 (Gallus et al., 
2015) 

Brasil 
2013 

25-64 52.5 20.8 (ABESO, 2016) 

Espanha 
2014-2015 

25-64 39.3 21.6 (Aranceta-Bartrina 
et al., 2016) 

    IMC – Índice de Massa Corporal. 
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Em suma, observou-se que na maioria das pesquisas 

descritas acima os dados da prevalência de sobrepeso são 

maiores em relação aos dados de obesidade. Contudo, os 

números desta última já começam a aumentar em alguns 

países.  

No Brasil, a prevalência de sobrepeso e obesidade em 

adultos vem crescendo nos últimos anos. Dados do VIGITEL 

2013 mostraram que obesidade chegou a 32,2% nas mulheres 

com idade de 55 a 64 anos, contra 23% nos homens (IBGE, 

2014). 

 Em 2014, mais de 1,9 bilhão de adultos com idade ≥18 

anos estavam acima do peso e mais de 600 milhões eram 

obesos, fatores de risco para doenças crônicas não 

transmissíveis. As responsáveis por 72% dos óbitos no país, 

segundo a Vigilância de fatores de risco e proteção para 

doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL), elaborada 

pelo Ministério da Saúde no ano de 2014. Ainda, o excesso de 

peso na população brasileira adulta era maior no sexo 

masculino independentemente de faixa etária e escolaridade 

(BRASIL, 2015). 

No conjunto das 27 cidades brasileiras, a frequência de 

adultos obesos era de 16,8% e tendeu a aumentar até os 44 e 

54 anos, em homens e mulheres, respectivamente (BRASIL, 

2015). Uma das explicações possíveis para um maior ganho de 

peso em mulheres nesta idade está relacionada à desregulação 

hormonal e ao estilo de vida (BROŃCZYK-PUZOŃ et al., 2015). 

No entanto, tendeu a diminuir com o aumento do nível de 

escolaridade em ambos os sexos. Em João Pessoa, a 

prevalência de adultos ≥19 anos com obesidade era de 17,8% 

para homens e de 14,8% para mulheres (BRASIL, 2015). 
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O excesso de peso mundial dobrou desde 1980 e os 

últimos dados da World Heath Organization (WHO) e do 

Relatório Global de Nutrição, revelam para o Brasil 20% de 

prevalência de obesidade e 54% de sobrepeso entre os adultos 

em relação a população mundial (WHO, 2016). 

Dentre os países com as prevalências mais altas de 

obesidade (33-47%) estão: Estados Unidos, Arábia Saudita, 

Bahamas, Emirados Árabes, Kuwait, Qatar, Samoa e Palau. E 

os com maior prevalência de sobrepeso (≥ 60%) são: Argentina, 

Uruguai, Venezuela, Irã, Chile, Reino Unido, Nova Zelândia, 

México, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Arábia Saudita, 

Kuwait e Emirados Árabes (WHO, 2016). 

Nos idosos de ambos os sexos, a obesidade é um 

problema crescente e contribui para o início precoce de 

morbidades crônicas e comprometimento funcional, como o 

declínio de atividade física e de gasto energético. Propiciando 

a fragilidade ou obesidade sarcópica e levando à mortalidade 

prematura. Contudo, estudos abordando esta relação ainda são 

escassos (MATHUS-VLEGEN et al., 2012; SHILPA; KALYANI; 

MANISHA, 2014).  

O aumento da porcentagem de idosos obesos vem 

infleunciando os índices de obesidade a nível mundial. Sua 

prevalência é menor na idade muito avançada (> 70 anos), mas 

pode se elevar no futuro (SHILPA; KALYANI; MANISHA, 2014). 

 Cotudo, conforme Edwards e Mawani (2006), a 

prevalência de obesidade é crescente em idosos com mais de 

65 anos. Observou-se associação negativa de idade avançada 

com menor prevalência de obesidade, notadamente a partir de 

75 anos. Pois, as maiores prevalências de obesidade foram 

observadas entre 66 e 70 anos (SILVEIRA; KAC; BARBOSA, 
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2009). Nos Estados Unidos, a prevalência de obesidade nesse 

grupo etário foi maior quando comparado com grupos etários a 

partir de 2 anos de idade (OGDEN et al., 2012). 

A Tabela 4 evidencia a prevalência de obesidade no sexo 

femino em relação a faixa etária referente a adultos e idosos. A 

prevalência de sobrepeso se mostrou elevada em ambos os 

sexos.  

 

Tabela 4. Prevalência de sobrepeso e obesidade agrupados 
por faixa etária e sexo, com base no IMC. 

Local do 
estudo/ 

Ano 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Prevalência 
de 

Sobrepeso 
(%) 

Prevalência 
de 

Obesidade 
(%) 

Referência/ 
Autor 

  M H M H  

EUA 
2007-2012 

≥25 29.7 39.9 36.8 35.0 (Yang; Colditz, 
2015)      

Brasil ≥20 58.4 52.5 20.6 11.7 (Ng et al., 2014) 

2013      

Grécia 
2013 

≥20 51.1 71.4 19.4 19.1 (Ng et al., 2014) 

     

Oeste 
Europeu 

2010 

≥18 40.8 54.5 11.5 14.0 (Gallus et al., 
2015) 

 
(Ng et al., 2014) 

 
 

 
 
 

 
 
 

Chile 
2013 

≥20 63.9 67.9 30.3 22.0 

    

China-
Beijing 
2011 

18-79 35.6 42.1 17.1 20.3 (Cai et al., 2014) 
 

 
 

 

Emirados 
Árabes 
2013 

≥20 60.6 66.1 33.1 30.0 (Ng et al., 2014) 

     

     

Alemanha 
2013 

≥20 49.0 64.3 22.5 21.9 (Ng et al., 2014) 

  

     IMC – Índice de Massa Corporal; M- Mulheres; H- Homens. 

 

A prevalência dessas morbidades estão cada vez mais 

em destaque no países desenvolvidos, principalmente em 
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relação às variáveis socioeconômicas, distribuindo-se por todas 

as classes sociais e idades (GOYA et al., 2010). 

A maior taxa de aumento da obesidade tende a ocorrer 

em populações com maior grau de pobreza e menor nível 

educacional. Pode-se explicar essa associação pela maior 

palatabilidade e pelo baixo custo de alimentos de grande 

densidade energética, e também associado à insegurança 

alimentar (ABESO, 2016). 

Em estudo realizado por Holanda et al. (2011), ao 

analisarem a estratificação por renda, verificaram o incremento 

da prevalência de sobrepeso e obesidade com o aumento de 

renda para os homens.  

Segundo Ogden et al. (2010), entre os homens, a 

prevalência de obesidade é geralmente semelhante em todos 

os níveis de renda, com tendência a ser um pouco maior em 

níveis mais altos. Com relação as mulheres, a prevalência de 

obesidade aumenta com a diminuição da renda. 

Quanto a escolaridade, o impacto desta sobre a 

obesidade pode variar de acordo com a população e região 

geográfica. Em pesquisa realizada no norte do Irã com adultos 

entre 20 a 70 anos, observou-se que o nível de educação está 

inversamente associada com obesidade geral em ambos os 

sexos (HAJIAN-TILAKI; HEIDARI, 2010).  

Entretanto, Dinsa et al. (2012), observaram que dentro 

de países de baixa renda, a obesidade é mais prevalente entre 

os grupos de maior nível socioeconômico (ou seja, aqueles com 

maior nível de renda ou educação) do que nos níveis inferiores. 

 Logo, com base no exposto ainda não existe um 

consenso, quanto a influência da renda e escolaridade na 

prevalência de sobrepeso e obesidade. 
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Entre as variáveis do estilo de vida, se faz pertinente 

mencionar que o tabagismo, consumo de álcool e sedentarismo 

podem ou não estar relacionado com o sobrepeso e obesidade.  

De acordo com, Baek e So-Young (2011), em pesquisas 

com adolescentes não houve diferença estatística e com 

resultados de estudos com adultos e idosos não se observou 

relação entre o consumo de álcool e o estado nutricional. 

Entretanto, o consumo de álcool parece alterar o estado 

nutricional, considerando o fato de que 1 grama de álcool tem 

7.1 kcal e os estudos mostram que a energia consumida 

proveniente do álcool é aditiva a de outras fontes dietéticas, 

elevando a ingestão energética com um balanço energético 

positivo e ganho de peso (TRAVERSY; CHAPUT, 2015). 

No que se refere ao tabagismo, no Brasil, de acordo com 

pesquisa realizada por Silveira, Kac e Barbosa (2009), 

observou-se, maiores prevalências de obesidade em idosos ex-

fumantes, quando comparados ao grupo dos fumantes. Em 

estudo feito no Iraque com homens e mulheres de idade 

superior a 19 anos encontrou-se associação positiva entre IMC 

e estilo de vida. O tabagismo, duração diária de lazer e baixa 

atividade física foram associados aos índices de obesidade 

(TAVASSOLI et al., 2010). 

Estudos epidemiológicos e clínicos mostram 

consistentemente que os fumantes tendem a pesar menos do 

que os não fumantes, pois o cigarro contém nicotina, substância 

com efeito termogênico e redutora de apetite. Assim, a 

cessação tabaco proporcionaria ganho de peso (ABESO, 

2016). Segundo Rupprecht, Donny e Sved (2015), as taxas de 

tabagismo entre adultos diminuíram de forma constante durante 



INFLUÊNCIA DOS FATORES DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS E DE 
ESTILO DE VIDA NO SOBREPESO E OBESIDADE EM TODAS AS FAIXAS 

ETÁRIAS 

240 
 

as últimas décadas, o que poderia ter influencia no aumento nos 

índices de sobrepeso e obesidade. 

Com muitos países enfrentando as consequências da 

obesidade, uma das estratégias públicas das organizações de 

saúde, certamente será incluir o aumento da despesa de 

energia com a atividade física (DUGAS et al., 2011).  

A prática de atividade física junto aos hábitos de 

alimentação saudável, se faz necessária a fim de prevenir a 

prevalência de sobrepeso e obesidade, para isso a WHO, 

recomenda que os indivíduos adotem níveis adequados de 

atividade física durante toda a vida (WHO, 2016) devido ao 

sedentarismo ser caracterizado também como epidemia global 

(ABESO, 2016).  

Em relação ao ambiente em se que vivem, 

especialmente a área urbana, mostra uma relação consistente 

com estes resultados nutricionais. Para vários países, viver em 

uma área urbana está positivamente associado com sobrepeso 

em mulheres, IMC adulto e doença cardíaca isquêmica 

(GORYAKIN et al., 2015).  

Evidências da América Latina sugerem que os ambientes 

alimentares estão cada vez mais dominados por alimentos 

"ultraprocessados", impulsionados por fatores subjacentes 

como urbanização, renda e desregulamentação do mercado 

(OPAS, 2016). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados das pesquisas analisadas, 

observou-se que a obesidade infantil é maior no sexo 

masculino. A prevalência de sobrepeso é impactante, 



INFLUÊNCIA DOS FATORES DEMOGRÁFICOS, SOCIOECONÔMICOS E DE 
ESTILO DE VIDA NO SOBREPESO E OBESIDADE EM TODAS AS FAIXAS 

ETÁRIAS 

241 
 

independentemente da faixa etária, sendo mais acentuada em 

adultos do sexo masculino. Quanto a influência dos fatores 

demográficos, socioeconômicos e de estilo de vida, há indícios 

de que uma melhor condição de vida estaria asscoaida ao 

ganho de peso. Contudo, ainda não existe um consenso. Sendo 

necessárias mais pesquisas para obter resultados mais 

consistentes e direcionar as intervenções aos grupos a fim de 

reduzir a alta prevalência de sobrepeso e, consequentemente, 

evitar a obesidade. 
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RESUMO: Atualmente a procura por um corpo saudável, 
saúde,  mudança no estilo de vida e hábitos alimentares 
saudáveis são constantes. Todavia, a alimentação em relação 
à saúde na maioria das vezes é deixada no segundo plano em 
detrimento do ato apenas de comer, de suprir a fome, 
esquecendo do ato de nutrir o corpo de forma adequada que 
contribua para ausência de doença. Assim, este trabalho visou 
trabalhar os principios do quadro “Medida Certa” e as 
Orietações dos  dez passos para uma alimentação saudável do 
guia alimentar para a População Brasileira, almejando a 
melhora do estado nutricional e dos hábitos alimentares de 
funcionários de uma empresa de distribuição de peças de 
automóveis na cidade de João Pessoa-PB. Do total de 17 
fucionários, 82,4% era do sexo masculino e 17,6% do sexo 
feminino, com variação de idade de 21 a 45 anos. Desse total, 
13 práticavam  atividade física, sendo que 69,2% praticavam 
exercício aeróbio e 30,8% Anaeróbio. Com relação ao peso 
corporal 64,7% dos funcionários tiveram reduzões. Já as 
medidas de circuferências, 75% reduziram a CC, 66,7% a CQ 
e 71,4% a CB. E dentre as pregas cutâneas, a que obteve um 
maior percentual de redução foi a PCT (83,3%), seguida das 
pregas PCSE (66,7%) e PCSI (66,7%). Desta forma, após as 
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orientações nutricionais e as comparações das avaliações 
clínicas e antropométricas, os funcionários melhoraram a 
alimentação, obtiveram reduções no peso, IMC, 
circunferências, pregas cutâneas,  além de melhoras no estado 
de geral de saúde e na qualidade de vida.   
Palavras-chave: Saúde. Alimentação saudável. Estado 

nutricional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(2016),  a saúde é definida como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afecções e enfermidades”.   

Em décadas passadas, em meados dos anos de 1960, a 

saúde era vista e definida por meio da perfeição morfológica, 

associada a harmonia funcional, da integridade dos órgãos e 

aparelhos, acompanhado do bom desempenho das funções 

vitais. A pessoa tinha que dispor de um vigor físico e equilíbrio 

mental. Hoje em dia a saúde vai além desse olhar do passado, 

ela passou a ser considerada sob a óptica de outro plano ou 

dimensão. Foi retirado o enfoque do indivíduo de forma singular 

e atribui a relação desse indivíduo com o trabalho e com a 

comunidade, ou seja, com o meio no qual ele se relaciona, que 

o cerca (OMS, 2016).   

Cada vez mais as pessoas estão em busca de um corpo 

saudável, de saúde. Mas, esta busca muitas vezes fica no 

diálogo, no desejo e muito pouco é feito pra atingi-la, seja por 

meio da mudança nos hábitos alimentares ou na prática de 

atividade física, deixando de lado a prática dessas ações para 

a obtenção desse propósito tão almejado (BEZERRA; 

MENDES, 2014). 
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Durante o caminho a percorrer, muitos obstáculos 

aparecem, fazendo com que as pessoas na maioria das vezes 

desistam, adiem ou não consigam atingir o propósito, que é a 

qualidade de vida, a saúde, uma alimentação mais saudável e 

a pratica de atividade física, dificultando a manutenção ou 

aquisição da saúde (BEZERRA; MENDES, 2014).  

Dentre os obstáculos para a obtenção desse propósito 

de vida, destaca-se o comodismo das pessoas, ao preferirem 

comprar alimentos prontos, industrializados ao invés de 

preparar a alimentação em casa. Muitas vezes esse comodismo 

pode fazer com que as pessoas se eximam da responsabilidade 

do cuidado constante com a saúde enquanto prática preventiva, 

passando a agir diante da necessidade de cura de alguma 

doença.  E em alguns casos os cuidados são apenas realizados 

para a cura ou a estabilização da doença, sendo deixado de 

lado logo depois desse período (BRASIL, 2013; BEZERRA; 

MENDES, 2014). 

Percebe-se que falta para a população uma assistência 

pública de saúde com qualidade e acessível para todos os 

cidadãos, principalmente para os que se encontram em 

situação de vulnerabilidade por carecerem de maiores 

esclarecimentos sobre os mecanismos fisiopatológicos de 

doenças, como estas podem ser evitadas e controladas, 

fazendo-se uso de alimentos em quantidades aquedadas e 

saudáveis (LAVRAS, 2011; BRASIL, 2013). 

A saúde e a qualidade de vida estão inter-relacionadas 

principalmente com alimentação, que está envolta de um 

contexto social, cultural e socioeconômico, além de momentos 

especiais, como festas. A alimentação se torna o centro de 

qualquer evento, seja de cunho pessoal ou profissional. 

Alimentação também é símbolo de datas comemorativas, a 
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exemplo do Natal, Semana Santa, São João entre outras, com 

alimentos típicos que nos permitem descobrir sentidos e 

sensações. Diante desse contexto, torna-se importante ter uma 

relação de forma equilibrada, sensata e racional com os 

alimentos. Todavia, alimentação em relação à saúde na maioria 

das vezes é deixada no segundo plano em detrimento do ato 

apenas de comer, de suprir a fome, esquecendo do ato de nutrir 

o corpo de forma adequada para o bom desempenho fisiológico 

de forma que contribua para ausência de doença. 

As escolhas alimentares irão sempre influenciar no 

funcionamento do corpo, sendo essenciais boas escolhas, para 

uma boa saúde. Na maioria das vezes essas escolhas partem 

de sugestões pela mídia, sendo necessário cautela em relação 

a esse processo. Mas, não se tira o valor e importância de 

algumas delas, que por vezes atuam como educadoras em 

saúde, debatendo sobre a temática, mas que acontece de 

forma generalizada, sem levar em conta as individualidades das 

pessoas, seu contexto social e cultural. Contudo, é preciso ter 

claro que as informações disponibilizadas pela mídia, contribui 

para o esclarecimento e para o alerta sobre alguns cuidados a 

serem tomados com relação ao corpo e manutenção da saúde. 

Um exemplo de educação e saúde, efetuado pela mídia 

e que pode ser visto, foi o quadro Medida Certa do Fantástico. 

Com sua primeira versão ocorrendo entre os meses de abril, 

maio e junho de 2010 com os jornalistas Renata Ceribelli e Zeca 

Camargo, sobre o comando do educador físico Márcio Atalla. A 

primeira versão do quadro teve por objetivo fornecer uma 

melhor qualidade de vida aos jornalistas, por meio de mudanças 

alimentares e prática de atividade física para a obtenção de 

uma perda de peso. O quadro em questão ainda ressaltou a 

importância de hábitos alimentares saudáveis, as escolhas dos 
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alimentos e a importância da atividade física, mostrando os 

efeitos de ambos sobre a fisionomia dos apresentadores. Após 

a primeira versão, houveram as versões Medida Certa: O 

Fenômeno; A disputa; e O Condomínio (MEDIDA CERTA, 

2016).  

Tomando como base os princípios do quadro Medida 

Certa, o objetivo desse estudo foi levar estes princípios, dando 

enfoque principalmente para a mudança de hábitos 

alimentares, de forma que contribuísse para uma melhor 

qualidade de vida para os funcionários de uma empresa de 

distribuição de peças de automóveis, localizada na cidade de 

João Pessoa-PB.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Para a realização desse trabalho foi feito uma pesquisa 

documental através das postagens contidas no blog do quadro 

“Medida Certa” bem como nas reportagens exibidas pelo 

programa Fantástico da emissora Rede Globo, disponíveis na 

internet. 

O presente trabalho fez uso dos pricípios (comer 

devagar, ingerir alimentos integrais, frutas, vegetais e verduras, 

evitar alimentos açucarados, não ingerir líquidos durante as 

refeições, comer a cada  três horas) do quadro com relação a 

mudança de hábitos alimentares (MEDIDA CERTA, 2011), e os 

implantou em uma empresa de disbruição de peças de 

automóveis, localizada na BR230 da cidade de João Pessoa-

PB. Para a execução desses princípios, a empresa contratou os 

profissionais: Nutricionista para tratar das questões alimentares 

e o Educador Físico, para abordar sobre atividade física. Sendo 

assim, este trabalho resultou de uma consultoria  nutricional 
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prestada nessa empresa, abordando os princípios de uma 

alimentação saudável e sua repercussão sobre a qualidade de 

vida com consequente melhora no desempenho das atividades 

profissionais dos funcionários.  

  A grande maioria dos funcionários que parciparam 

dessas ações faziam parte do setor administrativo e alguns 

faziam parte do setor de distribuição, totalizando 17 pessoas. 

No âmbito das atividades nutricionais, para a execução 

dos objetivos,  foram realizadas, pelo nutricionista, três visitas 

entre os meses de agosto e setembro de 2015, para a execução 

das atividades e propostas estabelecidas. 

Na primeira visita foi realizada uma palestra abordando 

a importância da alimentação saudável e equilibrada na 

melhora da qualidade de vida. Foi realizada também avaliação 

antropométrica (peso, altura, circunferência do braço, cintura, 

quadril, pregas cutâneas (subescapular (PCSE), triciptal (PCT), 

abdominal (PCA) e supraílica (PCSI)), anamnese alimentar, 

questionário interrogativo (prontuário) contendo questões sobre 

dados pessoais de idade, endereço, profissão, telefone, email, 

sobre possuir algum tipo de patologia ou  presença de patologia 

na família e sobre prática de atividade física. Após aplicação do 

questionário e anamnese alimentar, foram solicitados exames 

bioquímicos (glicose, colesterol, triglicerídeos e colesterol total 

e frações) de forma individualizada. Para obtenção do peso foi 

utilizado balança digital, para verificação da altura foi usado 

estadiômetro portátil, para medição das circuferências foi usado 

fita métrica e para obtenção das pregas cutâneas foi usado 

adipômetro.  

Nesse primeiro encontro também foi abordado os 

princípios do quadro “Medida Certa” nas atividades 

desenvolvidas com os funcionários, mostrando-os que a 
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mudança nos hábitos alimentares poderia  contribuir para um 

melhor desempenho nas atividades desenvolvidas na empresa, 

além de contribuir para a saúde dos mesmos. Ainda nessa 

visita, a partir da palestra importância da alimentação saudável 

e equilibrada na melhora da qualidade vida, foi proposto aos 

funcionários, mostrando exemplos de refeições Fig.(1) 

saudáveis contendo arroz integral, verduras, legumes e frutas, 

carne grelhada, ovo e feijão, mostrando a proporção de cada 

alimento para ser colocado no prato no momento da refeição.  

 

Figura 1: Demostração de refeições saudáveis 

 
Fonte: http://nutricaoculinariaetecidos.blogspot.com.br/2012/ 

 

Um mês após o primeiro encontro realizou-se o segundo. 

Neste encontro foram analisados os resultados dos exames 

solicitados e de acordo com as patologias apresentadas, foram 

fornecidas orientações especificas e individuais para o controle 

e tratamento das mesmas. Além dessas orientações 

especificas, foram fornecidas de maneira coletiva as 

orientações sobre os dez passos para uma alimentação 
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saudável do guia alimentar para a população brasileira do 

Ministério da Saúde de 2014, as quais constaram de: 1-Fazer 

uso de alimentos in natura ou minimamente processados a 

base da alimentação; 2-Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em 

pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias; 3-Limitar o consumo de alimentos 

processados; 4-Evitar o consumo de alimentos 

ultraprocessados; 5-Comer com regularidade e atenção, em 

ambientes apropriados e, sempre que possível, com 

companhia; 6-Fazer compras em locais que ofertem variedades 

de alimentos in natura ou minimamente processados; 7-

Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias; 8-

Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que 

ela merece; 9-Dar preferência, quando fora de casa, a locais 

que servem refeições feitas na hora; 10-Ser crítico quanto a 

informações, orientações e mensagens sobre alimentação 

veiculadas em propagandas comerciais. 

O terceiro encontro ocorreu uma semana após o 

segundo, nesse encontro foi realizado uma nova avaliação 

antropométrica, para a avaliação dos resultados quanto a 

redução de peso, medidas de circunferência e pregas cutâneas. 

Também foi realizada uma nova anamnese alimentar de forma 

individual para a verificação da mudança nos hábitos 

alimentares. 

A empresa também foi orientada a mudar os alimentos 

que compunham as duas refeições, café da manhã e lanche da 

tarde, fornecidas aos funcionários. Visto que os funcionários 

relataram sentir fome em curto período de tempo após a 

refeição. A refeição principal, o almoço, não era fornecida pela 

empresa, muitos traziam o almoço de casa e outros pediam 

refeições em restaurantes que distribuíam alimentação. Nesses 
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casos foi aconselhado elaborar ou pedir opções mais 

saudáveis.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sobre as orientações nutricionais para melhorar a 

alimentação fornecida pela empresa para os funcionários, 

foram propostas pela nutricionista para o café da manhã 

alimentos que promovessem um maior tempo de saciedade: 

como inhame, macaxeira, cuscuz, ovo, frango e frutas. Já os 

lanches da tarde foram sugeridos alimentos mais refrescantes 

e saudáveis, como: sucos, frutas e sanduíche natural. Após 

essas sugestões a empresa passou a servir aos funcionários 

esses alimentos. 

Quanto a mudança de hábitos alimentares pelos 

fucionários, foi visto na anamnese alimentar após as 

orientações nutricionais, substituição de alimentos refinados 

por integrais, aumento no consumo de frutas, verduras, 

diminuição no consumo de açúcar, aumento na ingestão de 

água e realização das refeições nos horários estabelecidos de 

café da manhã, almoço e lanche. Essas mudanças 

repercurtiram de forma positiva sobre o peso e IMC dos 

funcioários. 

As disfunções fisiológicas vistas nos exames solicitados 

aos pacientes foram alterações nos níveis de colesterol, 

triglicerídeios e ferritina, cujos parâmetros estavam elevados, 

sendo atribuído ao alto consumo de carboidratos simples, 

consumo exacerbado de carne gordurosa e álcool, observado 

na primeira anamnese alimentar. Desta forma, foi orientado a 

diminuição de massas simples (arroz branco, cuscuz, pão 

branco, macarrão) por alimentos integrais, raízes e turbéculos. 
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Substituição de carne gordurosa , por carnes mais magras e 

diminuição do consumo de álcool para que houvesse o controle 

dessas alterações fisiológicas. Um paciente relatou possuir 

esteatose hepática e três pacientes eram hipertensos. 

Com relação à prática de atividade física, do total de 

funcionários, 13 praticavam atividade física. Destes, praticavam 

exercício aeróbio 69,2% e anaeróbio 30,8%. A atividade física 

é uma grande aliada na manutenção da saúde, agindo na 

regulação da colesterolemia e trigliceridemia. Reduz o risco de 

doenças cardiovasculares, além de promover melhora na saúde 

de forma geral (SÁENZ et al., 2016). Do total de 17 fucionários, 

82,4% era do sexo masculino e 17,6% do sexo feminino, com 

variação de idade de 21 a 45 anos. 

Com relação ao peso Tab. (1),  64,7% dos funcionários 
reduziram de peso após as orientações nutricionais, o que 
culminou com redução do percentual de pessoas na faixa de 
obesidade, entrando na faixa de sobrepeso após comparação 
com a segunda avaliação antropométrica. Demonstrando o 
poder da influência das orientações nutricionais sobre o estilo 
de vida e escolhas alimentares dessas pessoas. Além disso, o 
fato de saírem da classificação de obesos para entrarem na de 
sobrepeso, não diminui a importância e nem os efeitos 
negativos desse sobrepeso na saúde e na qualidade de vida. 
A obesidade é uma doença crônica, que acarreta o 
aparecimento de outras doenças como Diabetes mellitus e 
Hipertensão Arterial, sendo classificada pela OMS a partir do 
Índice de Massa Corporal (IMC), com valor 
≥30kg/m2,configurando-se como um grande problema de 
saúde pública desde o início do século XXI, chegando a 
proporções epidêmicas em escala global. Múltiplas causas 
podem estar relacionadas ao desencandeamento desta 
patologia, sendo o desequilíbrio na ingestão alimentar uma 
delas, caracterizando-a, desta forma, como uma doença 
nutricional. O excesso de peso corporal pode trazer sérias 
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consenquências como osteoartrite e problemas 
osteomusculares, o que promovem desconforto para 
locomoção, para a prática de atividade física e para o 
desenvolvimento das tarefas no ambiente de trabalho 

(ESKINAZI etal.,2011;ROBERTS‐TOLER; NEILL; CYPESS, 
2015; HAMES et al., 2016). 

 

Tabela 1. Dados de variação do peso e IMC para Ambos os 
sexos. João Pessoa-PB, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SILVA 

LUIS et al., (2015). 
Porcentagens calculadas 

 com o total de funcionários 

 

Analisando-se a Tab. (2), observa-se reduções 

significativas para as medidas de circunferências, após as 

orientações nutricionais, havendo uma redução para CC de 

75%, incluindo tanto quem estava acima do ponto de corte 

quanto quem estava abaixo, para ambos os sexos, redução de 

66,7% para CQ e redução para CB de 71,4%. Nessa medida da 

CB nenhum funcionário apresentou ganho. Já era esperado que 

as medidas de circuferências diminuíssem, visto que os 

funcionários tiveram redução de peso e redução no parâmetro 

do IMC. Ao analisar a medida da circuferência da cintura, por 

 
Peso  

Permaneceu 23,5% 
Reduziu 64,7% 
Ganhou 11,8% 

 
 
 
IMC 

1º avaliação  
Adequado 35,3% 
Sobrepeso 29,4% 
Obesidade 35,3% 
2º avaliação  
Adequado 35,3% 
Sobrepeso 35,3% 
Obesidade 29,4% 
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meio do sexo, foi visto um aumento prevalente para o sexo 

masculino, onde cincos homens apresentaram valores acima 

do ponto de corte: ≥92cm e uma mulher apresentou perímetro 

acima do ponte de corte: ≥88cm. Após as orientações 

nutricionais os homens reduziram o perímetro da circuferência, 

mas permaneceram acima do ponto de corte. Já as mulheres 

tiveram uma redução significativa para valor inferior ao ponto de 

corte.  

 

Tabela 2. Dados da circuferência da cintura, quadril e braço. 
João Pessoa-PB, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SILVA 
LUIS et al., (2015). 

Porcentagens calculadas com dados 
 de *=16, **=15, ***=14, funcionários. 

 

A medida da CC é considerada um bom medidor de 

adiposicidade corporal em excesso, até melhor do que o IMC, 

visto que o IMC não faz a discriminação dos constituintes 

corporais, incuindo os adipócitos. Já CC, torna-se mais precisa, 

por realizar um perímetro em uma região do corpo onde o 

acúmulo de gordura torna-se proeminente, além do mais, ela 

avalia quanto aos riscos do excesso de gordura para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares como 

hipertensão, doenças coronarianas, infarto e outras doenças 

 
Circunferência 
da Cintura* 

Permaneceu 12,5% 

Reduziu 75% 
Ganhou 12,5% 

 
Circunferência 
do Quadril** 

Permaneceu 13,3% 
Reduziu 66,7% 
Ganhou 20% 

 
Circunferência 
do Braço*** 

Permaneceu 28,6% 
Reduziu 71,4% 
Ganhou 0% 
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crônicas como Diabetes mellitus associado a resistência à 

insulina, Dislipidemias, além de aumentar o risco de 

mortalidade (BERENTZEN et al., 2011; HOWEL, 

2012;WIRTWEIN et al., 2015; CHOI et al., 2016) 

Como mostra a Tab. (3), dentre as pregas cutâneas, a 

que obteve um maior percentual de redução foi a PCT, seguida 

das pregas PCSE e PCSI, após as orientações nutricionais,  

 

Tabela 3. Dados das pregas cutâneas  PCT, PCA, PCSE, PCSI. 
João Pessoa-PB, 2015. 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: SILVA LUIS et al., (2015). 
Porcentagens calculadas com dados 

de 12 funcionários. Dos 12 funcionários 
 *10 reduziram, ** 6 reduziram,***8 reduziram 

 

 A redução nas pregas cutâneas torna-se uma relevante 

medida para análise da redução da adiposidade corporal em 

partes espeficas do corpo, permitindo obter a noção de onde 

ocorreu maior redução de gordura. Elas podem ser analisadas 

de forma conjunta, isolada ou por meio do somatório em 

equações para calcular a densidade corporal e o percentual de 

gordura corporal, baseando-se na correlação entre gordura 

localizada nos depósitos das células adiposas subcutâneas e a 

gordura corporal total. Dependendo do grau de obesidade, 

torna-se inviável a obtenção das pregas e consequentemente o 

cálculo do percentual de gordura (CHOI et al., 2016; ABESO, 

2016). 

Pregas Cutâneas  
Redução  

PCT* 83,3% 
PCA** 50,0% 
PCSE*** 66,7% 
PCSI*** 66,7% 



SAÚDE NA ‘’MEDIDA CERTA’’: CONTROLE ALIMENTAR, REDUÇÃO DE PESO E 
QUALIDADE DE VIDA 

260 
 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A intervenção nutricional realizada na empresa de 

disbribuição de peças automobilísticas, seguindo os princípios 

do quadro “Medida Certa”, utilizando orientações nutricionais 

dos dez passos para uma alimentação saudável do guia 

alimentar como meio, proporcionou um significativo efeito com 

redução da adiposidade corporal verificados por meio da 

redução do peso, de IMC, das CC, CQ e CB, além de reduções 

sobre as  PCT, PCA, PCSE e PCSI, demonstrando o efeito do 

poder que as orientações nutricionais de forma individual e 

coletiva podem propiciar sobre o estado físico e de saúde dos 

funcionários, proporcionando-lhes uma melhor qualidade de 

vida, melhores hábitos alimentares, melhor desempenho das 

tarefas no ambiente de trabalho, consequentemente 

melhorando os seus estados de percepção de saúde. 
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RESUMO: O Diabetes mellitus é considerado um grupo 
heterogêneo de distúrbios metabólicos caracterizados pela 
hiperglicemia, resultante de defeitos na ação e/ou secreção da 
insulina. O controle do diabetes é essencial para melhor 
qualidade de vida, sendo uma técnica de controle a contagem 
de carboidratos na dieta. Apesar de o Manual Oficial 
disponibilizar  valores de carboidratos de grande número de 
alimentos, não abrange especificidades de cada  região, 
devendo ser ajustado de acordo com os hábitos alimentares da 
população trabalhada, tornando a alimentação mais próxima 
possível da habitual. A presente pesquisa teve como objetivo 
elaborar um manual de contagem de carboidratos com 
preparações regionais nordestinas para facilitar o controle 
glicêmico de diabéticos. Foi realizada uma busca de 
preparações do Nordeste, não contempladas na Tabela Oficial 
de Contagem de Carboidratos publicada pela Sociedade 
Brasileira de Diabetes. Diante desta busca, foram selecionadas 
24 preparações regionais nordestinas apresentadas no manual 
proposto. A partir da analise das preparações foram 
encontradas medidas caseiras, peso da preparação em 
gramas, quilocalorias e valores de carboidratos, proteínas e 
lipídios em gramas, conforme porção individual, o que permitiu 
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fazer relação entre quantidade de carboidratos na preparação 
e recomendação de uso da insulina. A constante ampliação e 
regionalização de tabelas de carboidratos é um recurso 
necessário para auxiliar na escolha alimentar dos pacientes, 
proporcionando maior variabilidade da dieta e melhor qualidade 
de vida.  
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Contagem de 
Carboidratos. Alimentos Regionais 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o diabetes mellitus (DM) tem se 

tornado um sério e crescente problema de saúde pública nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, em razão do 

aumento de sua prevalência, morbidade e mortalidade (SBD, 

2015-2016).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 180 

milhões de pessoas no mundo tenham diabetes, e que este 

número pode dobrar até 2030. Anualmente mais de 1 milhão de 

pessoas morrem de diabetes, sendo 80% em países em 

desenvolvimento (WHO, 2009). Os cinco países com os 

maiores números de pessoas com diabetes em 2011 foram 

China, Índia, Estados Unidos da América, Rússia e Brasil (IDF, 

2011). 

No Brasil, a prevalência de diabetes também vem 

aumentando devido ao crescimento e envelhecimento 

populacional, à maior urbanização, à crescente prevalência de 

obesidade e sedentarismo, bem como à maior sobrevida do 

portador de DM e a transição nutricional (SBD, 2015-2016). 

Caracterizada como uma doença crônica grave, de 

evolução lenta e progressiva, o Diabetes Mellitus (DM) engloba 

um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que 
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apresentam em comum a hiperglicemia. Esta é resultante de 

defeitos na secreção da insulina, da ação desta ou de ambos. 

Dentre as diferentes classificações etiológicas do DM, o tipo 1 

(DM1), na maioria dos casos, é uma doença auto-imune 

caracterizada pela destruição das células beta-pancreáticas 

produtoras de insulina (DROUIN et al., 2009). 

A incidência de diabetes tipo 1 apresenta variações 

conforme a área geográfica (KARVONEN et al., 2000; 

GILLESPIE el al., 2004). Cerca de 5% a 10% do total de casos 

de diabetes em toda população são de diabetes tipo 1, os quais 

são diagnosticados 40% a 50% antes dos 4 anos de idade, 

outros 20% a 30% antes dos 18 anos e o restante na vida adulta 

(DABELEA et al., 2007). 

A terapia e o controle do DM1 consiste no uso de insulina 

para o controle glicêmico, dieta balanceada e prática regular de 

atividade física (LOPES S.; LOPES R., 2010). As necessidades 

diárias de insulina variam com a idade, dieta e rotina habitual 

de cada paciente afetado. As insulinas são nomeadas de 

acordo com a sua ação (SCHMID, 2007). 
É importante a ênfase no controle glicêmico com o 

objetivo de prevenir complicações microvasculares, como a 

retinopatia, a nefropatia e a neuropatia, além das complicações 

macrovasculares, relacionadas principalmente à aterogênese, 

doenças cardiovasculares e neurológicas (ADA, 2009). 

Como era de se esperar, o controle do DM1 não seria 

alcançado apenas com o uso regular das insulinas. É 

importante integrar insulina, dieta e atividade física, reforçando 

o ajuste da terapia insulínica ao plano alimentar individualizado 

como a chave para o adequado controle metabólico (SBD, 

2015-2016). 
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No tratamento nutricional do DM1, além do método 

convencional existe outra abordagem que é a contagem dos 

carboidratos (CCHO). O método de contagem de carboidratos 

é uma estratégia nutricional em que contabilizam-se os gramas 

de carboidratos consumidos em refeições e lanches, com o 

objetivo de manter a glicemia dentro dos limites convenientes e 

proporcionar flexibilidade na ingestão alimentar. Trata-se de 

uma ferramenta de planejamento de refeições que confere ao 

indivíduo com DM uma maior variabilidade de escolhas 

alimentares, tal método permite poucas restrições alimentares 

e poderá melhorar a aceitação da doença pelo paciente 

diabético e, consequentemente, a sua qualidade de vida 

(GROUP, 2002; RABASA et al., 1996; ROSSI et al., 2010; DALY 

et al., 2003).  

Uma vez que os manuais atuais de contagem de 

carboidratos não levam em conta a regionalização, as 

preferências alimentares e a cultura dos portadores de DM, 

acredita-se que estes indivíduos não têm informações 

suficientes acerca da quantidade de carboidratos encontrados 

nos alimentos regionais, o que os impossibilita de realizar a 

contagem de carboidratos.  

Segundo Casseb (2005), a adesão à terapia de 

contagem de carboidratos acaba sofrendo uma queda de 

continuidade, pois as maiores reclamações são devido ao 

controle e monitoramento constantes e também devido à 

dificuldade de não poder comer alimentos que não se 

encontram nas tabelas oferecidas no plano alimentar. 

Considerando-se as dificuldades apresentadas pelos 

pacientes diabéticos em não encontrarem disponíveis 

informações sobre alimentos e preparações regionalizados, 

decidiu-se realizar a presente pesquisa com objetivo geral de 
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elaborar um manual de contagem de carboidratos com 

alimentos regionais do Nordeste para facilitar o controle 

glicêmico de portadores de Diabetes. Este manual contribuirá 

para uma maior diversidade alimentar entre a população 

diabética nordestina, facilitando a manutenção do tratamento 

dietético, a melhora da glicemia, a redução das complicações 

agudas e crônicas e, consequentemente, uma melhora na 

qualidade de vida. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e documental, 

que selecionou preparações de consumo habitual da região 

Nordeste, as quais não eram contempladas na Tabela Oficial 

de Contagem de Carboidratos, o que impossibilitava seu 

consumo por diabéticos em tratamento de contagem. 

Segundo Gil (1991), a pesquisa de caráter exploratório 

visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. O tipo de 

pesquisa que se classifica como “descritiva”, tem por premissa 

buscar a resolução de problemas, melhorando as práticas por 

meio da observação, análise e descrição objetivas, através de 

entrevistas com peritos para a padronização de técnica e 

validação de conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVEIRMAN, 

2007). 

Inicialmente, foi elaborada uma listagem de alimentos e 

preparações que são de consumo habitual da região Nordeste. 

Para esta seleção utilizou-se o livro “Alimentos Regionais 

Brasileiros” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) e a Tabela Oficial 

de Contagem de Carboidratos, presente no Manual de 

Contagem de Carboidratos para Pessoas com Diabetes (SBD, 
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2015 - 2016). Foram identificados os alimentos e preparações 

regionais citados pelo livro que não eram contemplados pela 

tabela de contagem, os quais foram selecionados para 

comporem o Manual elaborado nesta pesquisa.  

Após seleção das preparações, foram pesquisadas as 

receitas destas e realizou-se análise química de todos os 

ingredientes, considerando uma porção individual e habitual, 

registrando-se os valores de calorias, carboidratos (CHO), 

proteínas (PTN) e lipídeos (LIP). 

 Finalmente, foi elaborado o Manual de Contagem de 

Carboidratos para a região Nordeste com a adição de 24 novas 

preparações. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Brasil, país de amplitude continental, o panorama 

alimentar é complexo e peculiar. Os fatores geográficos e as 

culturas dos povos negros, indígenas e brancos, associados à 

religiosidade popular, conduzem a diversidade de hábitos 

alimentares locais, caracterizando, assim, cada região do país. 

Por exemplo, na Bahia, a cultura alimentar é fortemente 

influenciada por tradições africanas e indígenas. Já na Região 

Norte, a cultura alimentar indígena tem maior influência, 

enquanto que no Sul os padrões europeus predominam 

(MINISTÉRIO DA SAUDE, 2006). 

 Embora existam muitos estudos em relação à qualidade 

de vida em pacientes com DM, poucos fazem menção aos 

aspectos alimentares, principalmente no que diz respeito à 

contagem de carboidratos (HISSA et al., 2004). 
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O Manual Oficial de Contagem de Carboidratos 

disponibiliza a análise da quantidade de carboidratos (CH) de 

um grande número de alimentos, na sua maioria de uso diário  

da população brasileira, mas não abrange as especificidades 

de cada estado e região, devendo ser alinhado de acordo com 

os hábitos alimentares da população trabalhada e tornando a 

alimentação o mais próxima possível da habitual do paciente 

diabético (GOMES et al., 2011). 

Ser portador de uma doença crônica, como o diabetes, 

frequentemente faz com que as pessoas sintam que suas vidas 

estão sendo controladas pela alimentação. Dessa forma, planos 

alimentares que não sejam flexíveis e individualizados não têm 

sucesso no controle metabólico da doença (LIMA, 2005). 

Até o advento da terapia insulínica, pela ausência de 

outros recursos disponíveis, apenas o tratamento dietético 

viabilizava o controle da doença. Acreditava-se que a restrição  

de diversos alimentos seria a melhor forma de tratamento, pois 

preveniria a elevação glicêmica. Tal conduta, porém, provocava 

desnutrição grave, conduzindo os indivíduos à morte precoce 

(HISSA et al., 2004). As recentes diretrizes publicadas pela 

American Diabetes Association (2010) refletem uma 

abordagem mais flexível em relação às intervenções 

nutricionais e ao conteúdo de carboidratos da dieta, 

possibilitando ao paciente ajustar sua própria insulina 

baseando-se no conteúdo ingerido desse nutriente. Este é o 

fundamento básico da contagem de carboidratos.  

Com este método, o paciente diabético terá maior 

motivação para manutenção do plano alimentar devido as 

facilidades de escolha, variedade de alimentos e praticidade. A 

maior dificuldade diz respeito à deficiência de informações 
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sobre contagem de carboidratos de algumas preparações 

específicas por região do país. 

Sendo assim, foram inseridos 24 preparações 

nordestinas que não eram contempladas no manual de 

contagem de carboidratos, auxiliando os diabéticos do Nordeste 

a terem uma maior variedade alimentar. 

 Na tabela 1 encontram-se as preparações regionais, 

suas medidas caseiras, o peso da preparação em gramas, as 

quiilocalorias e os valores de carboidratos, proteínas e lipídios 

em gramas, conforme porção individual. 

 

Tabela 1. Tabela Regionalizada de Contagem de Carboidratos 

adaptada para a Região Nordeste. 

PREPARAÇÃO KG CHO PTN LIP 
VALOR  

ENEGETICO 

Cartola com banana 

nanica 

132,25

g 

35,04g 5,5g 6,07g 205,25kcal 

Paçoca de carne seca 

com banana da terra 

65g 19,76g 8,11g 9,5 194,44kcal 

Gelado de cajá 105g 25,01g 4,54g 0,84G 120,33Kcal 

Arroz com fibra de caju 78,2g 37,93g 3,31g 1,24g 180,71 kcal 

Frigideira de maturi 155 g 8,37 g 22,77

g 

14,12g 249,64 kcal 

Bolo de ciriguela 169 g 81,89g 10,67

g 

16,72g 514,08 kcal 

Mungunzá 67g 19,03g 5,47g 2,7g 121,14 kcal 

Gratinado de fruta pão 240,4 g 30,32g 19,7g 11,57g 302,7 kcal 

Doce de graviola 40g  12,94g 0,18g 0,03g 51,45 kcal 

Refogado de mamão 

verde 

129g 11,53g 0,87 g 0,2g 46,45 kcal 

Tapioca com geleia de 

maracujá 

77g 22,88g 1,43g 0,39g 90,31 kcal 

Molho de pitomba 36,3 g 11,38g 0,21g 1,96 g 61,17 kcal 

Umbuzada 277 g 27,68g 6,43 g 0,13 g 137,61 kcal 
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Escondidinho de 

abobora com charque 

181 g 7,63 g 12,39

g 

8,2g 154,01 kcal 

Rabada com agrião 174 g 3,25 g 21,78

g 

26,89g 347,19 kcal 

Cozido nordestino 192,2 g 10,54g 12,16

g 

6,46 g 147,57 kcal 

Refogado de carne 

com palma 

118g 2,9 g 10,58

g 

6,17 g 123,46 kcal 

Arroz de cuxa 41 g 5,58 g 1,47 g 0,12 g 29,54 kcal 

Feijoada nordestina 250 g 31,78g 19,7 g 12,45g 317,33 kcal 

Salada de feijão de 

corda 

169 g 13,43g 2,93g 0,45 g 64,84 kcal 

Rubacão 74 g 1,6g 11,79

g 

8,96g 136,09 kcal 

Vatapá de inhame 83 g 4,21g 3,96g 0,64g 37,16 kcal 

Pão de macaxeira 19 g 4,4 g 0,69g 0,48g 28,61 kcal 

Peixada nordestina 133 g 4,89g 8,5 g 3,98g 88,08 kcal 

FONTE: Dados da pesquisa. 2016. * 

 

Os carboidratos são os principais nutrientes que 

influenciam os níveis glicêmicos de indivíduos saudáveis e com 

diabetes. Evidências relatam ser mais importante a quantidade 

de carboidratos ingeridos numa refeição do que seu tipo na 

determinação da resposta glicêmica pós-prandial (ADA, 2010). 

A abordagem mais efetiva no controle da glicemia pós-

prandial é o ajuste das doses de insulina antes das refeições 

com base na quantidade de carboidratos consumida. Podem-

se fixar as doses de insulina e as quantidades de carboidratos 

na dieta. Quando houver variação em ambas, entretanto, é 

possível estimar a quantidade de carboidratos para se 

determinar a dose de insulina a ser empregada 

(LOTTENBERG, 2008). 

As doses de insulina para cobrir os gramas de 

carboidratos são denominadas bolos de alimentação e poderão 
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ser aproximadas, em terapia de múltiplas doses, de acordo com 

a evolução das glicemias pós-refeição. Entre as formas de 

estabelecer a razão carboidrato versus insulina, algumas regras 

podem ser utilizadas, como para o adulto, pode-se usar a partir 

de uma regra geral onde 1UI de insulina rápida ou ultra-rápida 

cobre 15g de carboidrato dietético (SBD, 2015-2016). 

A partir da analise feita com as preparações regionais e 

após serem encontrados os valores de carboidratos, proteínas 

e lipídios apresentados na Tab. (1), foi elaborada a Tab. (2) na 

qual é possível observar a relação entre quantidade de 

carboidratos na preparação e recomendação de uso da 

insulina. 

 

Tabela 2. Tabela Regionalizada de Contagem de Carboidratos 

adaptada para a Região Nordeste, relacionando quantidade de 

carboidrato e insulina. 

Preparação  CHO  Insulina 

Cartola com banana nanica  35,04g 2und 

Paçoca de carne seca com banana da terra  19,76g 1und 

Gelado de cajá  25,01g 1,5 und 

Arroz com fibra de caju  37,93g 2,5 und 

Frigideira de maturi  8,37 g 0,5 und 

Bolo de ciriguela  81,89 g 5,5 und 

Mungunzá  19,03g 1und 

Gratinado de fruta pão  30,32g 2und 

Doce de graviola  12,94g 0,5 und 

Refogado de mamão verde  11,53g 0,5 und 

Tapioca com geleia de MARACUJA  22,88g 1,5 und 

Molho de pitomba  11,38 g 0,5 und 

Umbuzada  27,68 g 1,5 und 

Escondidinho de Abobora com charque  7,63 g 0,5 und 
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Rabada com agrião  3,25 g 0 

Cozido nordestino  10,54 g 0.5 und 

Refogado de carne com palma  2,9 g 0 

Arroz de cuxa  5,58 g 0 

Feijoada nordestina  31,78 g 2und 

Salada de feijão de corda  13,43g 0,5 und 

Rubacão  1,6g 0 

Vatapá de inhame  4,21g 0 

Pão de Macaxeira  4,4 g 0 

Peixada nordestina  4,89g 0 

FONTE: Dados da pesquisa. 2016 

 Muitas pesquisas vêm mostrando o impacto da 

contagem de carboidratos no tratamento do DMT1. Um estudo 

inglês acompanhou durante doze meses 169 adultos diabéticos 

do tipo 1, com idade média de 40 anos, e mostrou diminuição 

nos valores de hemoglobina glicada (HbA1c) e aumento na 

satisfação em relação ao tratamento após um período de seis 

meses utilizando a contagem de carboidratos 

(GROUP, 2002). 

De forma análoga, um estudo brasileiro de oito meses 

com dez adolescentes diabéticos realizando contagem de 

carboidratos revelou ser possível a redução dos níveis de 

HbA1c, mesmo com a introdução da sacarose no lanche da 

tarde, consumida na forma de um doce (COSTA; FRANCO, 

2005). 

Um estudo brasileiro (HISSA et al., 2004) usou um 

questionário para verificar a aceitação da contagem de 

carboidratos, que foi respondido por 50 pacientes entre 9 e 59 

anos, que vinham utilizando a técnica havia seis meses. Os 

resultados indicaram boa aceitação, principalmente nos 

quesitos relacionados à escolha do número de refeições, comer 

fora de casa, horário das refeições, planejamento das 
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atividades sociais e diárias, realização de testes de glicemia e 

leituras de rótulos dos alimentos. 

O tratamento básico e o controle do DMT1 e DMT2 

consistem, primordialmente, de uma dietoterapia específica, 

atividade física e do uso adequado da medicação 

(antidiabéticos orais e/ou insulina). O resultado é obtido através 

de uma educação específica, com a necessidade de adoção 

pelos portadores de diabetes de determinadas medidas e 

práticas comportamentais (GUIMARÃES; TAKAYANAGUI, 

2002). 

 A terapia nutricional (TN) é de fundamental importância 

para o tratamento e cuidado do diabetes. A TN requer uma 

abordagem individualizada e educação nutricional para o 

controle nutricional efetivo. O acompanhamento dos níveis de 

glicose, lipídios, pressão arterial, peso e aspectos da qualidade 

de vida são essenciais para a avaliação do sucesso das 

recomendações nutricionais. 

 A Tabela (3) informa as recomendações para elaboração 

de plano alimentar para indivíduos diabéticos, segundo a 

Sociedade Brasileira de Diabetes (2015/2016).  

 

Tabela 3. Composição nutricional do plano alimentar indicado 

para portadores de diabetes mellitus. 
Macronutrientes Ingestão recomentada/dia 

Carboidratos (CHO) 
Carboidratos totais: 45% a 

60%  

Sacarose Até 10% 

Frutose 
Não se recomenda adição nos 

alimentos 

Fibra alimentar 
Mínimo de 20 g/dia ou 14 

g/1.000 kcal 

Gordura total (GT) Até 30% do VET* 

Ácidos graxos saturados (AGS) < 7% do VET* 
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Ácidos graxos trans (AGT) ≤ 1 g 

Ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) Até 10% do VET* 

Ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) 
Completar de forma 

individualizada 

Colesterol < 200 mg/dia 

Proteína Prescrição individualizada 

Micronutrientes Ingestão recomentada/dia 

Vitaminas e minerais 
Segue as recomendações da 

população não diabética 

Sódio Até 2.000 mg 

FONTE: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014-2015.  

 

Observa-se qua as recomendações nutricionais não 

diferem daquelas para a população sadia, o que afirma que os 

diabéticos podem consumir todos os grupos alimentares, 

contanto que mantenham escolhas saudáveis e respeitem a 

quantidade prescrita pelo nutricionista. 

É importante orientar os pacientes quanto aos exageros 

alimentares que podem surgir com a quebra dos antigos mitos 

relacionados à alimentação do diabético, já que tais exageros 

também podem gerar danos à saúde.  

O estudo multicêntrico e multiétnico de Liu et al. (2009), 

nos Estados Unidos, analisou 3.953 jovens diabéticos e 7.666 

não-diabéticos, com idades entre 3 e 19 anos. Houve maior 

prevalência de obesidade em jovens com DM2 e em jovens não 

diabéticos, mas em jovens com DM1 a prevalência de 

sobrepeso ultrapassou a de jovens saudáveis. Sabe-se que 

indivíduos diabéticos do tipo 1 também podem apresentar 

resistência insulínica e síndrome metabólica, o que implica na 

piora do controle metabólico e da qualidade de vida do paciente 

(BÁEZ et al., 2009).  

Entretanto, um grande estudo de coorte realizado nos 

EUA, que acompanhou 655 indivíduos com DM1 durante 20 
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anos, obteve resultados interessantes. O primeiro deles é que 

a relação entre índice de massa corpórea (IMC) e mortalidade 

não foi linear nem no baseline e nem durante o follow-up. O 

segundo achado do estudo é que o ganho de peso ao longo dos 

anos se mostrou protetor nos indivíduos diabéticos, e a faixa de 

IMC associada à  mortalidade mínima foi entre 20 e 29 kg/m². 

Já valores altos de HbA1c representaram fator de risco 

importante para mortalidade (CONWAY et al., 2009; SHANKAR 

et al., 2007). 

O paciente que deseja adotar a contagem de carboidratos 

deve estar disposto a passar por treinamento específico, a 

conhecer tamanhos de porções alimentares e a se habituar à 

leitura de rótulos e tabelas de alimentos. Os profissionais 

devem dominar a técnica da contagem de carboidratos, bem 

como outros aspectos relativos ao tratamento, e devem se 

tornar mais empáticos com os problemas enfrentados pelos 

pacientes, isso possibilita que eles tenham maior confiança em 

seu autocuidado (ZANONI et al., 2009).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Foi elaborado um manual de contagem de carboidratos com 

alimentos regionais do Nordeste para facilitar o controle 

glicêmico de portadores de Diabetes. 

Tal manual disponibilizou ao portador de diabetes mellitus 

que faz uso da terapia insulínica e da contagem de 

carboidratos, um alternativa de estar adicionando ao seu plano 

alimentar, preparações da região Nordeste brasileira não 

contempladas na Tabela Oficial de Contagem de Carboidratos 

produzida pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 

aumentando assim as opções de escolhas alimentares. 
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A inserção das preparações estimula o consumo de 

alimentos regionais, preservando e facilitando os hábitos 

alimentares da população diabética, dando a esse paciente 

maior autonomia e participação no tratamento. 

A contagem de carboidratos é um método dietético que 

apresenta diversas vantagens aos pacientes diabéticos do tipo 

1, na medida em que possibilita maior liberdade e flexibilidade  

na escolha dos alimentos, bem como melhor controle 

metabólico, prevenindo episódios de hipo e hiperglicemia. 
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RESUMO: A vitamina D é um hormônio que atualmente tem sid 
associado a diversas desordens metabólicas. Sua principal 
forma de obtenção é através da exposição solar e consumo 
alimentar. O estudo teve como objetivo avaliar a relação entre 
as concentrações séricas de vitamina D com a exposição solar 
e o consumo alimentar de vitamina D em adolescentes de uma 
escola pública de João Pessoa-PB. Trata-se de um estudo 
transversal, com 79 adolescentes de 15 a 19 anos. Foram 
coletados dados referentes a idade, sexo, exposição solar e 
consumo alimentar. Além disso, foram avaliadas as 
concentrações de vitamina D. Observou-se que a amostra foi 
constituída principalmente pelo sexo feminino. A 
insuficiência/deficiência foi observada em 62% dos 
participantes. Não houve diferença estatística entre as 
concentrações de vitamina D nos estudantes com diferentes 
tempos de exposição solar (p= 0,08). O consumo médio de 
vitamina D foi de 1,6 mcg (valor abaixo das recomendações). 
Contudo, não foi observada relação dessa variável com as 
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concentrações de vitamina D (p=0,65).  Diante do exposto, é 
possível concluir que houve alta prevalência de 
insuficiência/deficiência de vitamina D e baixo consumo de 
vitamina D nos adolescentes estudados. Além disso, observou-
se que não houve uma associação entre as concentrações 
séricas de vitamina D com a exposição solar,  e com o consumo 
alimentar.  
 
Palavras-chave: Vitamina D. Adolescentes. Fatores de risco. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A vitamina D é um composto lipossolúvel encontrado na 

natureza sob as formas de ergosterol (vitamina D2) e 

colecalciferol (vitamina D3). A vitamina D2 pode ser obtida a 

partir de leveduras e plantas, sendo produzida para uso 

comercial, por meio de irradiação do ergosterol presente em 

cogumelos (HOLLICK, et al., 2011). Já a vitamina D3 é 

produzida no tecido animal por meio  da síntese cutânea pela 

ação dos raios ultravioletas (UVB) (HOLICK, 2011).  

Estima-se que 80 a 90% da vitamina D corpórea seja 

obtida por meio  da síntese cutânea, e apenas 10 a 20% 

provenientes da dieta (CASTRO, 2011). Nos alimentos é 

encontrada principalmente em óleos de fígado de peixes, 

seguidos pela carne dos mesmos (arenque, salmão, atum, 

cavala e sardinha). Em concentração menor e variável esta 

vitamina é encontrada também em leites, queijos, manteigas, 

nata, gema de ovo, carnes e fígado (OVESEN; BROT; 

JAKOBSEN, 2003) 

Nos últimos anos, a literatura científica tem demonstrado 

uma grande prevalência de insuficiência/deficiência dessa 
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vitamina, especialmente em sua forma circulante, 25-

hidroxivitamina D (calcidiol). Em países tropicais essa condição 

não é considerada uma das principais preocupações pelo fato 

de que a síntese cutânea de exposição solar representa a mais 

importante fonte de vitamina D na maior parte da população. 

Entretanto alguns trabalhos têm mostrado uma grande 

prevalência de insuficiência/ deficiência dessa vitamina em 

regiões com alta exposição solar (OLIVEIRA et al., 2013). No 

Brasil, foram identificados três estudos de prevalência 

demonstrando 70%, 62,1% e 90,3% de insuficiência/deficiência 

da vitamina D em adolescentes nas cidades de Juiz de Fora, 

São Paulo e Curitiba respectivamente (OLIVEIRA et al., 2013; 

PETERS et al., 2012; SANTOS; FILHO, 2012), regiões Sul e 

Sudeste do país.  

A grande preocupação quanto a sua deficiência é em 

virtude do papel que desempenha no organismo humano. 

Particularmente na infância e adolescência, a vitamina D é 

importante para a absorção do cálcio, crescimento, manutenção 

da remodelação óssea e mineralização durante a vida adulta e 

reversão do raquitismo em crianças (GORDON et al., 2004). 

Contudo, recentemente a vitamina D tem sido associada a 

fisiopatogênese de diversas condições crônicas (HOLLICK, 

2011).  

Neste sentido, levando em consideração o papel que a 

exposição solar e o consumo alimentar exercem sobre as 

concentrações de vitamina D e a função que a mesma 

desempenha na adolescência, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a relação da insuficiência/deficiência de 

vitamina D com a exposição solar em adolescentes escolares 

de uma escola pública do município de João Pessoa- PB.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter transversal, descritivo 

e observacional envolvendo 79 adolescentes de 15 a 19 anos 

de idade, matriculados em uma escola pública de João Pessoa-

PB. A presente pesquisa representa um recorte de um estudo 

epidemiológico intitulado: “Prevalência da 

insuficiência/deficiência de vitamina D em adolescentes 

escolares: associação com estresse oxidativo, marcadores 

inflamatórios e polimorfismos BsmI, ApaI, TaqI E FokI”. Os 

dados foram coletados entre os meses de junho e agosto de 

2015.   

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba (CCS/UFPB) atendendo a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CAAE 43097115.2.0000.5188). 

Todos os participantes e responsáveis foram esclarecidos 

sobre os propósitos do estudo e assinaram os Termos de 

Assentimento e de Consentimento Livre e Esclarecido, 

respectivamente.  

Após o levantamento das turmas, os alunos foram 

selecionados pelo primeiro nome presente na frequência, e a 

cada três estudantes um novo foi aluno foi incluído, 

assegurando assim a aleatoriedade da amostra (QUEIROZ et 

al., 2010). 

Foram incluídos na amostra adolescentes na faixa etária 

de 15 a 19 anos de ambos os sexos, adolescentes que já 

tivessem tido a experiência da menarca ou apresentado pelos 

na região axilar e facial (de acordo com o sexo), com estado 
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cognitivo preservado e que não estivessem inseridos em 

nenhum critério de exclusão. 

Foram considerados como critérios de exclusão 

adolescentes gestantes, lactantes, em uso de suplementos ou 

medicamentos que contivessem ou interferissem no 

metabolismo da vitamina D (anticonvulsivantes ou para 

tratamento de HIV/AIDS), portadores de patologias crônicas 

(diabetes, doença renal ou hepática crônica), etilistas ou 

tabagistas crônicos e portadores de alguma deficiência que 

impossibilitasse realizar a avaliação antropométrica. 

Adicionalmente, para fins de seleção dos indivíduos, também 

foram avaliadas as funções renais e hepáticas por meio de 

exames laboratoriais específicos (ureia, creatinina, ácido úrico, 

Alanina Amino Transferase e Aspartato Amino Transferase), a 

fim de identificar possíveis anormalidades.  

 

2.1 Coleta de Dados 

 

Foram coletados sociodemográficos referentes ao nome, 

sexo e data de nascimento. Para isso, utilizou-se um 

questionário semiestruturado. Além disso, foi coletadas 

informações referentes a exposição solar, como a prática de 

atividade física exposta ao sol, frequencia de idas a praia e uso 

diário de protetor solar.  

A ingestão dietética foi avaliada partir da aplicação de 2 

recordatórios de 24 horas, sendo o segundo recordatórios 

replicado com a amostra em diferentes intervalos de tempo 

(aproximadamente 15 dias). Para análise dos nutrientes, 

utilizou-se o software de Nutrição, AVANUTRI e para estimar a 

distribuição da ingestão habitual, foi utilizado o Método de 



RELAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE VITAMINA D COM A 
EXPOSIÇÃO SOLAR E O CONSUMO ALIMENTAR DE VITAMINA D EM 

ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA-PB 

284 
 

múltiplas fontes (Multiple Source Method - MSM), disponível no 

site (https://msm.dife.de/tps/msm/). A média de ingestão foi 

comparada, de acordo com a faixa etária, com o proposto pela 

Ingestão Dietética de Referência (DRI) de acordo com 

Necessidade Média Estimada (EAR). Assim utilizou-se a 

recomendação diária de vitamina D de 10 mcg/dia (400 UI). 

 

2.2 Coleta de Material Biológico  

 

Todos os adolescentes foram avisados sobre a 

necessidade do jejum de 12h, as coletas sanguíneas foram 

realizadas na escola de acordo com a data anteriormente 

agendada. As concentrações séricas de 25(OH)D e PTH foram 

mensuradas por imunoensaio quimioluminescente (UniCel DxI 

800 – Beckman Coulter). Os pontos de corte utilizados para 

classificação da vitamina D foram os adotados pela Endocrine 

Society, que considera deficiente 25(OH)D < 20 ng/mL, 

insuficiente 21-29 ng/mL e suficiente entre > 30 ng/mL. Foram 

considerados com hipovitaminose D os indivíduos que 

apresentaram 25(OH)D < 30 ng/dL. 

 

2.3 Análise estatística dos dados 

 

Procedimentos de estatística as amostras foram 

testadas quanto sua normalidade pelo testes Kolmogorov. Os 

valores foram descritos em distribuições absolutas, médias, 

percentual e para avaliar as associações foi utilizado  o t-

student ou seu correspondente Man Witney. A significância foi 

determinada com p < 0,05.  

 

https://msm.dife.de/tps/msm/


RELAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE VITAMINA D COM A 
EXPOSIÇÃO SOLAR E O CONSUMO ALIMENTAR DE VITAMINA D EM 

ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA-PB 

285 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo envolveu 79 adolescentes saudáveis, com 

média de idade de 18,26 (± 1,08). Na tabela 1 observou-se que 

a população foi constituída principalmente pelo sexo feminino 

(62%) em comparação ao sexo masculino (38%). Quanto as 

concentrações séricas de vitamina D, os participantes 

apresentaram valor médio de 28,52 ng/dL, variando entre o 

mínimo de 11 ng/dL e um máximo de 57 ng/dL. Além disso, é 

possível verificar que as concentrações de vitamina D de 

acordo com o sexo. Os adolescentes do sexo masculino 

apresentaram maior concentração média de vitamina D do que 

o sexo feminino Tab.(1).  

 

Tabela (1) Caracterização quanto ao sexo e as concentrações 

séricas de vitamina D em adolescentes escolares do município 

de João Pessoa-PB.  

Fonte: Dados da pesquisa . 

*Valores espressos em média e desvio-padrão da média.  

 

Quando as concentrações de vitamina D foram 

classificadas, observou-se que 62% dos adolescentes no geral 

apresentaram insuficiência/deficiência de vitamina D Fig.(1).  

 

 Masculino Feminino p 

n (%) 30 (38) 49 (62)  

0,019  Vitamina D 

(ng/dl)* 

31 (7,9) 27(6,7) 
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Figura 1:  Prevalência da Insuficiência/deficiência em 

adolescentes escolares na cidade de João Pessoa –PB  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Esses dados corroboram com o estudo de Oliveira et al 

(2013), na cidade de Juiz de Fora-MG, em que 160 

adolescentes foram estudados, com idade entre 15 e 17 anos, 

sendo constatado que a insuficiência/deficiência da vitamina D 

estava presente em 70,6% dos participantes.  

 Quanto ao tempo de exposição solar diária, na Fig. (2) 

observa-se que aparentemente os adolescentes que 

apresentaram maior tempo (entre 15-60 minutos) possuíam 

maior concentração sérica de vitamina D , porém essa diferença 

não foi significativa (p = 0,08).  

 

38%(30)

56% (5)

6% ( 5)

SUFICIENTE INSUFICIENTE DEFICIENTE
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Figura 2: Tempo em minutos exposição diária em relação aos 

níveis séricos de vitamina D  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Além disso, os adolescentes que praticavam atividade 

física expostos ao sol apresentaram maiores concentrações 

séricas de vitamina D (32,58 ng/dL), em comparação com os 

adolescentes que não praticavam sob a incidência da luz solar 

(27,92 ng/dL). Os participantes que relataram ir com maior 

frequência a praia (1 vez por semana ou a cada 15 dias) 

também apresentaram maiores concentrações de vitamina D 

(32,13 ng/dL) do que os que iam com menor frequencia (27,04 

ng/dL). Contudo, os adolescentes que relataram fazer uso de 

protetor solar diariamente tiveram média de vitamina D de 

28,4ng/dl em comparação a 28,6ng/dl dos que não faziam uso 

1-Até 15 

minutos 

2- Entre 15-30 

minutos 

3- Entre 30-60 

minutos 

4- >60 minutos 
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diário, evidenciando que esse comportamento não apresentou 

diferenças na população estudada.  

Uma alta prevalência de hipovitaminose D nos 

adolescentes foi evidenciada apesar de o estudo ter sido 

conduzido em uma região litorânea e que apresenta dias 

ensolarados em praticamente todo o ano. Esses dados 

corroboram com o estudo de Maeda et al., (2014), realizado em 

São Paulo, com indivíduos na faixa etária entre 17-35 anos no 

qual, os indivíduos que apresentaram menor exposição à luz 

solar diária tinham menores concentrações séricas de vitamina 

D. 

 Em contrapartida, outro estudo realizado na Alemanha 

identificou que as concentrações séricas dos indivíduos 

variaram de acordo com fatores como as estações do ano, viver 

em ambiente urbano e o índice de massa corporal, além do 

tempo gasto em regiões ensolaradas e o consumo de vitamina 

D (RICHET et al., 2014). Dessa forma, tais evidências nos 

levam a concluir que outros fatores além da exposição solar, 

tradicionalmente estabelecida como principal forma de 

obtenção da vitamina D , podem ser elencados como 

associados a essa condição, necessitando assim de maior 

investigação.  

Através do teste de correlação de Pearson foi possível 

identificar que não ocorreu correlação entre os níveis 

sanguíneos de vitamina D e o consumo dietético de vitamina da 

mesma (r=0,052, p=0,65), como mostrado no Fig. (3). 
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Figura 3:  Correlação entre níveis séricos de vitamina  D e 

consumo de vitamina D nos adolescentes escolares  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao consumo alimentar de vitamina D, os 

adolescentes apresentaram um valor estimado médio de 1,6 

mcg/dia. Além disso, verificou-se que o consumo variou de 

acordo com o sexo, tendo os adolescentes do sexo .feminono 

menor média de consumo de 1,40 mcg (± 0,34) como pode ser 

observado na Tab. (2).  
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Tabela 2: Consumo alimentar de vitamina D em adolescentes 

em escolares do município de João Pessoa-PB.  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

*Valores espressos em média e desvio-padrão da média.  

 

A média de ingestão de vitamina D foi bem inferior às 

recomendações das DRI’s, em ambos os sexos no presente 

estudo. A baixa ingestão tem sido reportada em outras regiões 

do Brasil e em outros países (OLIVEIRA et al., 2013). As fontes 

alimentares de vitamina D são limitadas e não são usualmente 

consumidas no Brasil pelos adolescentes, a exemplo do óleo de 

fígado de peixe e salmão. Além disso, no Brasil, não há a 

fortificação de alimentos obrigatória e só recentemente alguns 

produtos, como leite e iogurtes, começaram a ser fortificados 

com vitamina D49. Outro fator que pode explicar o baixo 

consumo de vitamina D é a alta prevalência de hábitos 

alimentares não saudáveis nessa fase da vida, a exemplo do 

alto consumo de alimentos processados, trocar as principais 

refeições por lanches ou simplesmente não se alimentar nos 

horários corretos (BERTIN et al, 2008), dado também 

observado em nossa população. 

Estima-se que 80 a 90% da vitamina D corpórea seja 

obtida por meio da síntese cutânea, e apenas 10 a 20% 

 Masculino Feminino 

Consumo de 

vitamina D 

(mcg)* 

1,50 ( ± 0,41) 1,49 (± 0,34) 
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provenientes da dieta (CASTRO, 2011). O presente estudo não 

demonstrou associação com a exposição solar , contrapondo a 

outros estudos como o estudo de Kurihayashi et al (2015) que 

concluíram que dentre os fatores de risco associados à baixa 

concentração sérica de vitamina D, a exposição solar foi o 

principal determinante dessa condição, além de outros fatores 

como cor da pele, horário e frequência. Nesse contexto, os 

menores escores de condição favorável à síntese de vitamina 

D foram associados à insuficiência dessa vitamina  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, podemos concluir que houve alta 

prevalência de hipovitaminose D nos adolescentes estudados, 

baixo consumo de vitamina D. Além disso, não foi encontrada 

associação entre as concentrações de vitamina D e a exposição 

solar e consumo de vitamina D. 

Com isso, sugere-se a instauração da política de 

suplementação e fortificação de alimentos com vitamina D no 

Brasil, incentivar a população a prática de exposição solar nos 

horários recomendados e períodos de tempo necessários a 

síntese de vitamina D, e uma maior ingestão dietética desta 

vitamina. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
CASTRO, L. C. O sistema endocrinológico vitamina D. Arq. Bras. 
Endocrinol. Metab., v. 55, n. 8, p. 566-575, 2011. 
GORDON, C.M. et al. Prevalence of Vitamin D Deficiency Among Healthy 
Adolescents. Arch. Pediatr. Adolesc. Med., v. 158, n. 6 p. 531-537, 2004. 



RELAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE VITAMINA D COM A 
EXPOSIÇÃO SOLAR E O CONSUMO ALIMENTAR DE VITAMINA D EM 

ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA-PB 

292 
 

HOLICK, M.F. Vitamin D: evolutionary, physiological and health 
perspectives. Curr. Drug Targets., v. 12, n.1, p. 4-18, 2011a. 
HOLICK, M. F. et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D 
deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. 
Endocrinol. Metab., v. 96, n. 7, p.1911-1930, 2011b. 
MAEDA, S. S.; BARBA, V. Z. C.; CAMARGO, M. B. R.; SILVA, D. M. W.; 
BORGES, J. L. C.; BANDEIRA, F.; et al. Recomendações da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) para o diagnóstico e 
tratamento da hipovitaminose D. Arq. Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia. 58(5), p.411-433, 2014. 
OVESEN L.; BRAT C.; JAKOBSEN L. Food contents and biological activity 
of 25-hydroxyvitamin D: a vitamin metabolite to be reckoned with? Ann. 
Nutr. Metab., v. 47, n. 34, p.107-113, 2003. 
PETERS, B. S. E.; OLIVEIRA, P. M. P.; FISBERG, M. Ingestão de cálcio e 
vitamina D pela população infanto-juvenil. Revista de Pediatria Moderna, 
v.49, n.2, p.51-56, 2013. 
PETERS, B. S. E.; VERLY, E. Jr.; MARCHIONI, D. M.; FISBERG, M.; 
MARTINI, L. A. The influence of breakfast and dairy products on dietary 
calcium and vitamin D intake in postpubertal adolescents and young adults. 
J Hum Nutr Diet.v.25, n.1, p.69-74, 2012. 
Richeter K, Breitner S, Webb AR, et al. Influence of external, intrinsic and 
individual behaviour variables on serum 25(OH)D in a German Survey. J 
Photochem Photobiol B., v.140, p 120-129, 2014. 
SANTOS, B. R. et al. Vitamin D deficiency in girls from South Brazil: a 
cross-sectional study on prevalence and association with vitamin D receptor 
gene variants. BMC Pediatr., v.12, n. 62, p. 1-7, 2012. 
KURIHAYASHI, Aline Yukari et al . Estado nutricional de vitaminas A e D em 
crianças participantes de programa de suplementação alimentar. Cad. Saúde 
Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 31, n. 3, p. 531-542,  Mar.  2015 . 

 



RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE FRUTAS E VEGETAIS, ESTRESSE 
OXIDATIVO E MARCADORES INFLAMATÓRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

293 
 

CAPÍTULO 18 

RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE FRUTAS E VEGETAIS, 
ESTRESSE OXIDATIVO E MARCADORES 

INFLAMATÓRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

Cássia Surama Oliveira da SILVA1 

Yohanna de OLIVEIRA2 

Mussara Gomes Cavalcante Alves MONTEIRO3 
1 Mestre em Ciências da Nutrição/UFPB; 2Mestranda do Programa de  Pós Graduação em 

Ciências da Nutrição/ UFPB; 3 Doutorandas do Programa de Pós Graduação em Ciências da 
Nutrição/UFPB.  

suramajpa2@hotmail.com 

 

RESUMO: As frutas e vegetais (F&V) tem um efeito benéfico no 
ser humano devido à presença de substâncias com ação 
antioxidante como os polifenóis, carotenóides, tocoferóis, 
vitaminas C e E, glutationa e enzimas (superóxido dismutase e 
catalase), com atividade antioxidante que auxiliam na 
prevenção de doenças, melhoria na qualidade de vida e saúde. 
As dietas com ação antioxidante desempenham um importante 
papel na defesa conta o estresse oxidativo e processo 
inflamatório, presentes no desenvolvimento de muitas doenças 
como obesidade, doenças cardiovasculares (DCV), doenças 
cardiometabólicas (DCM) e outras, e na prevenção de doenças. 
Portanto, este trabalho objetivou analisar a relação entre o 
consumo de frutas e vegetais, estresse oxidativo e marcadores 
inflamatórios. Foi realizada uma revisão sistemática da 
literatura, através de buscas nas bases eletrônicas 
Sciencedirect, Pubmed, Medline, Lilacs, Scielo, Web Of 
Science e Periódicos CAPES, no idioma inglês, no intervalo de 
tempo de 15 anos, com os termos indexadores: fruits and 
vegetables consumption, oxidative stress, inflammatory 
markers, chronic diseases. Concluiu-se desta forma, que o 
consumo adequado de frutas e vegetais tem a capacidade de 
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melhorar os marcadores inflamatórios e estresse oxidativo, 
sendo necessário enfatizar, de acordo com as diretrizes 
internacionais, o consumo ≥ 5 porções por dia de frutas e 
vegetais, com o intuito de atenuar a incidência de doenças 
crônicas e proporciona inúmeros benefícios a saúde.  
Palavras-chave: Frutas e vegetais. Estresse oxidativo. 

Marcadores inflamatórios. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Frutas e vegetais (F&V) possuem um efeito benéfico no 

ser humano devido à presença de substâncias com ação 

antioxidante como os polifenóis, carotenóides, tocoferóis, 

vitaminas C e E, glutationa e enzimas como superóxido 

dismutase (SOD) e catalase (CAT), proporcionando atividade 

antioxidante que auxilia na prevenção de doenças, melhoria na 

qualidade de vida e saúde (TERRY; TERRY; WOLK, 2001; 

HYSON, 2011; DUMBRAVÃ et al., 2011; HARASYM; OLEDZKI, 

2014). 

Estudiosos observaram que o consumo de alimentos 

ricos em antioxidantes pode retardar ou evitar a ocorrência de 

muitas doenças (WHITE et al., 2014; SINGH et al., 2015). 

Destacando que a nível mundial o consumo de F&V foi abaixo 

da recomendação da OMS (2004) (HALL et al., 2009; 

WOODSIDE; YOUNG;  MCKINLEY, 2013). Logo, são 

necessárias políticas públicas para saber enfrentar a epidemia 

global de doenças crônicas e promover estratégias eficazes 

para mudança de hábitos alimentares (HALL et al., 2009; 

WOODSIDE; YOUNG;  MCKINLEY, 2013). 

 Segundo Hall et al. (2009), em um estudo realizado com 

dados de 52 países de baixa e média renda, observaram uma 

baixa prevalência do consumo de F&V, constatando que  77,6% 
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dos homens e 78,4% das mulheres, consumiam menos do que 

a quantidade mínima recomendada de cinco porções diárias.  

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2002) observou 

que o consumo inadequado de F&V, foi uma das principais 

causas de doenças crônicas e de mortalidade geral e mundial. 

Lock et al. (2005), constatou que a mortalidade mundial total por 

doença arterial coronariana (DAC), acidente vascular encefálico 

(AVE) e câncer de estômago, esôfago, pulmão e colorretal, foi 

atribuída ao consumo inadequado de F&V, que foi de até 2.635 

milhões de mortes por ano.  

Além do efeito protetor das F&V na prevenção da doença 

crônica, também foi direcionado para o AVE, catarata, 

diverticulite, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) e hipertensão arterial (HA) (VANDUYN; PIVONKA, 

2000). Logo, as estratégias de saúde pública devem incentivar 

o consumo de F&V com a finalidade de reduzir os fatores de 

riscos de doenças crônicas (ROOT et al., 2012). 

Em dados mundiais, observou-se que mais de três 

quartos da população consomem menos do que o mínimo 

recomendado de cinco porções diárias de F&V (HALL et al., 

2009), pois esta ingestão deve garantir a quantidade necessária 

para reduzir o estresse oxidativo e inflamação no processo da 

gênese das doenças cardiometabólicas (DCM) (FOLCHETTI et 

al., 2014). Os autores constataram que a ingestão insuficiente 

destes alimentos contribuem em aproximadamente 14% de 

câncer gastrointestinal, 11% das Doenças Infecto-Contagiosas 

(DIC) e 9% das mortes por AVE, com aproximadamente 2,9% 

de mortalidade geral no mundo (WHO, 2009). 

Inúmeros estudos confirmam que o consumo de F&V 

estava abaixo dos níveis recomendados 

(SATHEANNOPPAKAO; AEKPLAKORN; PRADIPASEN, 2009; 
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SCHATZER; RUST; ELMADFA, 2010). Em 2004, com o intuito 

de promover a saúde e prevenção de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) lançou a “Estratégia Global de Alimentação, Atividade 

Física e Saúde”, que incentiva entre outros, o consumo de F&V 

pelo menos cinco ao dia (WHO, 2004). Logo, estratégias de 

saúde públicas sobre o consumo adequado de F&V devem ser 

incentivadas (SCHATZER; RUST; ELMADFA, 2010). 

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou 

demonstrar, através da análise de artigos e publicações, a 

relação entre o consumo de F&V, marcadores inflamatórios e 

estresse oxidativo, apresentando de acordo com a concepção 

de vários autores, argumentos que reforcem a estratégia de 

consumo adequado de F&V e redução dos marcadores 

inflamatórios e estresse oxidativo. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi realizado a partir de uma revisão 

sistemática de literatura científica referentes ao consumo de 

frutas e vegetais, marcadores inflamatórios e estresse 

oxidativo. Foram pesquisados artigos científicos publicados no 

intervalo de tempo de 15 anos, no idioma inglês, nas bases de 

dados eletrônicas: Sciencedirect, Pubmed, Medline, Lilacs, 

Scielo, Web Of Science e Periódicos CAPES, no idioma inglês, 

com os termos indexadores: fruits and vegetables consumption, 

oxidative stress, inflammatory markers, chronic diseases. 

Foram encontrados 150 artigos e após a leitura dos 

títulos e resumos, selecionaram-se 81 para a construção da 

presente revisão. Para a seleção da amostra, foram 

estabelecidos como critérios de inclusão: estudos 
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internacionais que abordassem o consumo de frutas e vegetais 

e marcadores inflamatórios, estresse oxidativo e doenças 

crônicas, disponíveis na íntegra eletronicamente e publicados 

no período de 2000 a 2015. Foram excluídos os artigos que não 

abordavam a temática escolhida, artigos científicos que não 

estivessem disponíveis na íntegra eletronicamente e fora do 

intervalo de tempo de 2000 a 2015. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A diminuição do consumo de F&V é visto como um 

grande problema de saúde pública (U.S. DEPARTMENT OF 

AGRICULTURE, 2010), considerando que o consumo 

adequado destes alimentos pode reduzir o risco das principais 

causas de morbidade e mortalidade, incluindo obesidade 

(MICHIMI; WIMBERLY, 2010), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

(CARTER et al., 2010) e doença cardíaca (AATOLA et al., 

2010). Logo, os hábitos alimentares podem ter uma influência 

significativa no desenvolvimento da maioria das doenças 

crônicas, afetando a saúde das pessoas ao longo da vida 

(BRESSAN et al., 2009). 

Os estudos intitulados Pessoas Saudáveis (Healthy 

People) de 2000, 2010 e até 2020 (U.S. DEPARTMENT OF 

HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2013) onde os 

pesquisadores recomendam aumentar o consumo de F&V, para 

todos os norte-americanos com idade entre dois anos e mais 

velhos, como também nas diretrizes mais recentes, ressalta-se 

a importância da variedade no consumo desses vegetais (com 

coloração verde-escuro, vermelho e alaranjados), que irá 

contribuir para uma ingestão adequada de micronutrientes, 
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fibras e uma variedade de outros compostos bioativos 

importantes.  

As vitaminas antioxidantes, fibras, folato e grande 

número de fitoquímicos como os carotenóides e polifenóis 

presentes nesses alimentos possuem potenciais 

cardioprotetores (CHONG; MACDONALD; LOVEGROVE, 

2010).  

Assim, observou-se em estudos epidemiológicos que o 

consumo desses alimentos reduziu o risco da doença 

cardiovascular (DCV) (DAUCHET; MOUYEL; 

DALLONGEVILLE, 2009), menor risco de ganho de peso 

(BUIJSSE et al., 2009; MOZAFFARIAN et al., 2011), DM2 

(BOEING et al., 2012; CARTER et al., 2010; HERMSDORFF et 

al., 2010) e obesidade (CALDER et al., 2009) que são 

condições de estresse oxidativo e inflamação crônica (BOEING 

et al., 2012; FORD et al., 2003; HERMSDORFF et al., 2010; 

KIZHAKEKUTTU; WIDLANSKY, 2010). 

Em estudos realizados com indivíduos de meia idade, 

verificou-se que uma aquisição de uma dieta saudável, 

incluindo F&V, desempenhou um importante papel na 

prevenção dessas doenças, uma vez que o consumo desses 

alimentos foi inversamente associado com doenças crônicas 

(HERMSDORFF et al., 2010; JUNG et al., 2013) e estresse 

oxidativo (HERMSDORFF et al., 2012; COCATE et al., 2014). 

Folchetti et al. (2014), confirmou o benefício de F&V no 

processo fisiopatológico das DCM, as principais causas de 

mortalidade no mundo todo, que observou resultados inversos 

da associação entre estresse oxidativo, marcadores 

inflamatórios e o consumo desses nutrientes.  

A inflamação está associada a níveis elevados de 

leucócitos, fibrinogênio e de Proteína C-reativa (PCR), bem 
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como outros marcadores (KRAJA et al., 2007). Os estudiosos 

consideram que o processo inflamatório, é o resultado do 

desequilíbrio entre marcadores inflamatórios (moléculas pró e 

anti-inflamatórias), tais como fator de necrose tumoral-alfa 

(TNF-α), interleucina-6 (IL-6), PCR e outros (TAHERGORABI; 

KHAZAEI, 2013). Logo, níveis elevados desses marcadores 

confirmam a presença de inflamação associada à DCV, DM2, 

câncer ou aterosclerose (CASAS; SACANELLA; ESTRUCH, 

2014; TAHERGORABI; KHAZAEI, 2013). A IL-6 e PCR, 

marcadores de inflamação sistemática no corpo, têm observado 

uma redução à medida que aumenta o consumo de F&V (HOLT 

et al., 2009; ESMAILLZADEH et al., 2006). 

No que se refere ao consumo de F&V, a variedade e não 

a quantidade foi associada a baixos níveis de PCR, em um 

estudo de coorte prospectivo, em indivíduos porto-riquenhos 

com idade entre 45 a 75 anos (BHUPATHIRAJU; TUCKER, 

2011). Estas associações inversas podem ser atribuídas a 

diversos nutrientes, tais como α-caroteno, β-caroteno, β-

criptoxantina, luteína, zeaxantina, licopeno e vitamina C, que 

estão presentes em grande variedade de F&V (SESSO; 

BURING; CHRISTEN, 2008; BHUPATHIRAJU; TUCKER, 

2011).   

Estudos de base populacional têm mostrado uma 

associação inversa entre consumo de F&V e PCR, um 

marcador de inflamação sistêmica (ESMAILLZADEH  et al., 

2006; GAO; BERMUDEZ;  TUCKER, 2004). 

Em outro estudo, com 704 idosos, com idade de 70 anos, 

observaram que o consumo elevado de vitamina C, α-tocoferol, 

mas não de β-caroteno, encontrados nas F&V, foram 

inversamente associados aos niveis de PCR e IL-6 

(HELMERSSON et al., 2009). Logo, o consumo de F&V, foi 



RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE FRUTAS E VEGETAIS, ESTRESSE 
OXIDATIVO E MARCADORES INFLAMATÓRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

300 
 

associado a uma diminuição nos níveis de marcadores 

inflamatórios (CALDER et al., 2011). Satheannoppakao; 

Aekplakorn; Pradipasen (2009) confirmaram que o consumo 

adequado de F&V atua na prevenção de inúmeros riscos para 

a saúde.   

Nanri; Moor; Kono (2007), observaram que o consumo 

elevado de carotenóides e vitamina C, mas não de vitamina E, 

foram inversamente associado ao valor da proteína C-reativa 

ultra sensível (PCR-us). Entretanto, em outro estudo, 

constatou-se que o consumo de vitamina C, vitamina E e  β-

caroteno não foram associados com PCR-us e outros 

marcadores, em 5.181 indivíduos, com idade entre 45 e 84 anos 

(OLIVEIRA OTTO et al., 2011). 

Segundo Calder et al. (2011), os carotenóides tem sido 

associados com a redução dos níveis de marcadores de 

inflamação. Além do efeito protetor das F&V incluem suas 

propriedades anti-inflamatórias (BHUPATHIRAJU et al., 2013). 

O folato e antioxidantes, tais como vitamina C e β-

caroteno, encontrados em variedades de F&V, foi relacionado 

com menores níveis de marcadores inflamatórios e estresse 

oxidativo em adultos (HOLT et al., 2009; NIEMAN et al., 2011) 

e os polifenóis, tais como flavonóides, podem desempenhar o 

mesmo papel nessa relação (SHANELY et al., 2010). 

Estudos de intervenção reforçam que um estilo de vida 

saudável, caracterizado pelo consumo de F&V associado com 

atividade física, foi capaz de atenuar os processos de estresse 

oxidativo, inflamação crônica e resistência à insulina 

(ROBERTS; BARNARD, 2005; HE; NOWSON; MACGREGOR, 

2006; BAZZANO et al., 2008; HOLT et al., 2009). 

Estudos confirmam os efeitos benéficos do consumo de 

F&V, no processo fisiopatológico de DCM, considerada a 
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principal causa de mortalidade mundial (FOLCHETTI et al., 

2014; TOMEY et al., 2007; HERMSDORFF et al., 2012). Em 

uma amostra de risco da população brasileira, observou-se uma 

associação inversa entre consumo de F&V e estresse oxidativo 

e marcadores de inflamação (FOLCHETTI et al., 2014). O 

mesmo foi constatado, em um estudo transversal, em mulheres, 

onde nos indivíduos com maior ingestão de vegetais, verificou-

se menores níveis urinários de F2a-isoprostanos, um marcador 

de estresse oxidativo (FOWKE et al., 2006; SANCHEZ-

MORENO et al., 2006; TOMEY et al., 2007; HERMSDORFF et 

al., 2012). Em um estudo de intervenção, os indivíduos que 

consumiam uma dieta rica em F&V verificou-se níveis reduzidos 

de marcadores de estresse oxidativo (YEON; KIM; SUNG, 

2012). 

Nos estudos de Djousse et al. (2004), Mirmiran et al. 

(2009) e Cocate et al. (2014), demonstraram que o maior 

consumo de F&V foi independentemente associado com a 

redução de níveis de colesterol LDL e outros marcadores, 

destacando que as fibras, vitamina C e magnésio contribuíram 

para esta relação benéfica. 

No estudo de Cocate et al. (2015), os resultados 

confirmam que o consumo diário de carotenóides foi 

inversamente associados com seis marcadores de estresse 

oxidativo (8-OHdG, 8-iso-PGF2α e LDL oxidada) e lipídicos 

(NEFA, índice de Castelli e razão TG/HDL), em homens de meia 

idade, desta forma, sugerindo  que o consumo regular de F&V 

traz benefícios para a saúde, destacando que o consumo diário 

destes compostos bioativos foram principalmente derivados 

desses alimentos. 

Scheurig et al. (2008) evidenciaram a associação entre 

PCR e ingestão de vitaminas, principalmente a combinação de 
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vitamina E com outras vitaminas, como a vitamina C, vitamina 

B1, B2, B6, B12, niacina, ácido fólico, ácido pantotênico e 

selênio, em um estudo transversal, que utilizou dados do 

monitoramento de tendências e determinantes da DCV, em 

2.045 mulheres e 2.172 homens, com idades entre 25 e 75 

anos, no período de 1994 a 1995. 

Os hábitos alimentares podem ter uma influência 

significativa no desenvolvimento da maioria das doenças 

crônicas, afetando a saúde das pessoas ao longo da vida 

(BRESSAN et al., 2009). Assim, a adoção de uma dieta 

saudável, incluindo F&V, pode desempenhar um papel 

importante na prevenção dessas doenças em indivíduos de 

meia-idade, uma vez que o consumo desses alimentos foi 

inversamente associado com doenças crônicas 

(HERMSDORFF et al., 2010; JUNG et al., 2013), estresse 

oxidativo (COCATE et al., 2014; HERMSDORFF et al., 2012) e 

marcadores de inflamação (ROOT et al., 2012). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Concluiu-se desta forma, que o consumo adequado de 

F&V tem a capacidade de melhorar os marcadores 

inflamatórios e estresse oxidativo, sendo necessário enfatizar, 

de acordo com as diretrizes internacionais, o consumo ≥ 5 

porções por dia de F&V, com o intuito de atenuar a incidência 

de doenças crônicas.  
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RESUMO: Quando os hábitos alimentares são analisados do 
ponto de vista econômico, a qualidade e a variedade dos 
alimentos mudam conforme o poder aquisitivo da população. O 
presente estudo teve como objetivo analisar qualitativamente se 
famílias de baixa renda conseguem manter uma alimentação 
equilibrada de acordo com as recomendações da pirâmide 
alimentar, levando em consideração suas escolhas alimentares 
e renda mensal, investigar o consumo alimentar de três famílias 
de baixa renda do município de João Pessoa/PB. Esta pesquisa 
constitui um estudo de campo do tipo transversal quanto aos 
objetivos, de estudo de caso, segundo os procedimentos de 
coleta, com abordagem quali-quantitativa. Para avaliação do 
consumo alimentar, foram aplicados três recordatórios de 24 
horas, sendo dois referentes ao consumo alimentar entre 
segunda e sexta-feira e um recordatório referente à alimentação 
realizada no sábado ou domingo, sendo realizado com três 
famílias, com renda mensal de até 1 salário mínimo per capita, 
cuja residência estava localizada no município de João Pessoa-
PB. Os dados obtidos foram comparados com as 
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recomendações da Pirâmide Alimentar de 1996, para 
população brasileira, classificando a dieta em equilibrada ou 
não. A partir da análise dos resultados, pôde-se constatar que 
as famílias participantes da pesquisa não tinham uma 
alimentação equilibrada, porém, provavelmente esta 
inadequação não era devido à baixa renda, mas sim à má 
seleção de alimentos.  
Palavras-chave: Insegurança alimentar. Alimentação 

equilibrada. Cardápios. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Quando os hábitos alimentares são analisados do ponto 

de vista econômico, a qualidade e a variedade dos alimentos 

mudam conforme o poder aquisitivo da população, tendo a 

população de baixa renda maior vulnerabilidade às deficiências 

nutricionais, que decorrem do aporte alimentar insuficiente em 

energia e nutrientes.     De 

acordo com Panigassi et al. (2008) a insegurança alimentar 

moderada e grave concentra-se em famílias com maior número 

de membros, menor renda, maior aglomeração intradomiciliar, 

expostas a condição de saneamento básico precária e cujos 

responsáveis e membros têm menor escolaridade. É fato 

histórico, na realidade social do Brasil, a identificação de que 

parcela expressiva da população brasileira vive em condição de 

insegurança alimentar ou fome, do mesmo modo que não 

surpreende a sua distribuição desigual nos diferentes estratos 

sociais.    O Brasil é considerado o 

terceiro país com elevado índice de desigualdade de renda no 

mundo, perdendo apenas para Malavi e África do Sul.  Nosso 

país é rico, mas injusto com muitos pobres, onde essa 

desigualdade é o principal fator de pobreza (BARROS; 
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HENRIQUES; MENDONÇA, 2001).  Entende-se como 

pobreza a condição de não satisfação de necessidades 

humanas elementares como comida, abrigo, vestuário, 

educação, assistência à saúde, entre outras. Contabiliza como 

pobres as famílias nas quais a renda seja inferior à linha da 

pobreza. Quando a linha da pobreza se baseia apenas no custo 

da alimentação, é considerada pobreza extrema, indigência ou 

mesmo em insegurança alimentar (MONTEIRO, 2003). 

 A pobreza no mundo todo e também no Brasil está 

vinculada à desnutrição, devido à carência de alimentos. 

Quando o indivíduo recebe alimentação insuficiente 

quantitativamente, ou inadequadamente do ponto de vista 

qualitativo (quando faltam os nutrientes necessários, como 

vitaminas e minerais) o mesmo está sujeito à perda de peso, 

crescimento deficiente, baixa imunidade, danos na mucosa 

gastrintestinal podendo desencadear várias doenças que 

dependendo da gravidade da mesma pode levar à perda e má 

absorção de nutrientes e alterações no metabolismo (SAWAYA, 

2006).         

O Brasil enfrenta crises econômicas constantemente que 

refletem diretamente nas camadas sociais menos favorecidas, 

dificultando a aquisição de alimentos no que diz respeito à 

qualidade e quantidade satisfatórias (MALUF et al., 1996).

 Alimentar-se de maneira adequada, nos dias atuais, tem 

sido cada vez mais complexo, uma vez que as dificuldades em 

adquirir alimentos adequados e de qualidade se tornam cada 

vez maiores devido às dificuldades financeiras vividas por 

grande parte da população atual (GONDIM et al., 2005). 

 De acordo com Panigassi et al. (2008), a insegurança 

alimentar moderada e grave concentra-se em famílias com 

maior número de membros, menor renda, maior aglomeração 
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intradomiciliar, expostas a condição de saneamento básico 

precária e cujos responsáveis e membros têm menor 

escolaridade. Não é novidade, na nossa realidade social, a 

identificação de que parcela expressiva da população brasileira 

vive em condição de insegurança alimentar ou fome, do mesmo 

modo que não surpreende a sua distribuição desigual nos 

diferentes estratos sociais.     

Quando se discute segurança alimentar, o que está 

implícito é que haja condições de vida e condições nutricionais 

adequadas. Uma das maneiras de se observar à insegurança 

alimentar é em relação aos gastos no domicílio com a compra 

de alimentos – portanto, num nível de determinação da 

segurança alimentar centrado nas famílias. Esse indicador traz 

informações muito importantes, por fazer medição do quanto da 

renda familiar é gasto com compra de alimentos, o que nos 

permite não apenas estimar o quanto a família consome, mas 

também presumir a qualidade da dieta, pelo tipo de compra. 

Neste caso é importante observar exclusivamente os gastos 

com a compra de alimentos, pois há também o fato de que na 

família o alimento compete com outras necessidades básicas. 

Quando se analisa apenas a renda, não se percebe a 

circunstância de que as pessoas podem optar prioritariamente 

por pagar o aluguel, a luz ou o transporte e por último comprar 

o alimento (CORRÊA, 2007).     

 Segurança alimentar diz respeito à regularidade, ou seja, 

que as pessoas têm que ter acesso constante à alimentação 

(comendo ao menos três vezes ao dia, como se passou a 

considerar recentemente). Portanto não se considera isenta de 

risco uma população que tenha acesso restrito aos alimentos 

como, por exemplo, aqueles que recebem de vez em quando 

cestas básicas. O diagnóstico da segurança alimentar mostrou 
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que o problema brasileiro está na absoluta falta de poder 

aquisitivo, por parte de quase um terço da população, para a 

manutenção da sua sobrevivência. Ao contrário de outros 

países pobres, o Brasil não tem problemas quanto à oferta de 

alimentos, esses estão disponíveis, mas não são acessíveis à 

população de renda mais baixa (BELIK, 2003).   

 Há cerca de 80 anos Josué de Castro abordava a grave 

situação da má alimentação no Brasil. De lá para cá muita coisa 

avançou, tanto com relação ao diagnóstico que permitiu avaliar 

ao longo do tempo a extensão e gravidade dos níveis de 

desnutrição e de sobrepeso/obesidade, quanto com relação à 

forma de intervenção pública como um contraponto a esse 

problema. O novo desafio é a necessidade de aprimorar a 

Política atual para combater os problemas decorrentes da nova 

face da insegurança alimentar, pois se a fome e a desnutrição 

vêm saindo de cena da conjuntura brasileira, a obesidade e o 

sobrepeso estão ganhando proporções alarmantes, com graves 

consequências ao sistema de saúde do país (CUSTÓDIO et al., 

2011). Não apenas a desnutrição e outras doenças carenciais, 

como também os excessos e inadequações do consumo 

alimentar constituem manifestações da ausência de segurança 

alimentar e nutricional (MOTTA et al., 2004).    

 Segundo Alves et al. (2011) implantar programas sociais 

como o Bolsa Família ou programas assistenciais, como o 

proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), são 

artefatos positivos para ajudar a reduzir a fome e as taxas de 

desnutrição. Vale lembrar que, concomitante com as políticas 

governamentais que devem ser adotadas, os nutricionistas 

devem atuar com acompanhamento contínuo dos pacientes 

desnutridos, propondo alternativas de suplementação menos 
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onerosas que as atualmente realizadas com suplementos 

industrializados. 

Condutas adotadas pelos serviços de nutrição dos 

países em desenvolvimento podem, assim, contribuir para a 

redução das taxas de desnutrição da população. Porém o valor 

do benefício auferido pelo Programa Bolsa Família é 

insuficiente para garantir que todas as pessoas do país estejam 

de fato livres da fome. Ou seja, o montante transferido pelo 

Programa é muito baixo para garantir o direito à alimentação 

adequada, principalmente no que tange à provisão da 

quantidade mínima de alimentos (ZIMMERMANN, 2009). 

Os programas brasileiros de transferência direta de 

renda à população de baixa renda são importantes porque sem 

os mesmos dificilmente a erradicação da pobreza e a redução 

da desigualdade a níveis toleráveis serão possíveis dentro de 

um espaço de tempo razoável. Mesmo sem ter uma longa 

história e sem atingir toda a população elegível, eles têm tido a 

função de aliviar ou sanar a pobreza de milhões de brasileiros. 

Embora esses programas seguramente não sejam uma solução 

única e permanente para os problemas sociais do país, não há 

dúvida de que devem fazer parte de qualquer proposta séria de 

promoção de uma sociedade mais justa (SOARES et al., 2006).

 Em detrimento desses fatores, o profissional nutricionista 

tem a responsabilidade de orientar e planejar cardápios 

adequados e equilibrados que levem em consideração as 

características do indivíduo e que sejam compatíveis com sua 

realidade financeira.     

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi investigar o 

consumo alimentar de três famílias de baixa renda do município 

de João Pessoa/PB, e fazer uma comparação segundo as 

recomendações da Pirâmide Alimentar.  
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2 MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo foi submetido à aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa, através da Plataforma Brasil, de acordo 

com as exigências da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e do Conselho Nacional de Saúde, contidas na 

Resolução 466/2012, que trata de pesquisas envolvendo seres 

humanos. E foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com número de protocolo de aprovação 687.548.  

 Os participantes da pesquisa foram devidamente 

esclarecidos a respeito dos objetivos, métodos, riscos e 

benefícios da pesquisa, para a qual foram seguidas todas as 

normas éticas vigentes, ao concordarem em participar do 

estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE.     

 Para a execução da coleta de dados, foi realizada uma 

visita ao domicílio da família, previamente agendada, a fim de 

esclarecer qualquer dúvida sobre a pesquisa, coletar as 

assinaturas no TCLE e aplicar o questionário para coleta de 

dados. Este foi composto por perguntas relativas à renda 

familiar per capita e ao consumo alimentar individual. O 

questionário foi pré-elaborado pelas autoras. Para avaliação 

do consumo alimentar, foram aplicados três recordatórios de 24 

horas, sendo dois referentes ao consumo alimentar entre 

segunda e sexta-feira e um referente à alimentação realizada 

no sábado ou domingo. Para isto, foram necessárias mais duas 

visitas domiciliares que foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade dos participantes.     

 Os dados obtidos foram comparados com as 

recomendações da Pirâmide Alimentar para população 

brasileira, classificando a dieta em equilibrada ou não. 



HÁBITOS ALIMENTARES E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE FAMÍLIAS DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

315 
 

 Além disso, os participantes responderam a um 

questionário de frequência alimentar para identificar o consumo 

habitual de alimentos considerados não saudáveis e que 

poderiam corresponder a um grande percentual do gasto com 

alimentação.       

 Para avaliação da renda mensal e do percentual gasto 

com alimentação, as famílias responderam a questões 

específicas e a pesquisadora acadêmica identificou o gasto 

médio com alimentação segundo o que foi relatado nos 

recordatórios de 24 horas, de acordo com preços de mercado 

atualizados.         

 A pesquisa não ofereceu riscos previsíveis já que se 

tratou apenas da aplicação de questionários sobre consumo 

alimentar e renda familiar, não apresentado nenhuma 

intercorrência durante a coleta dos dados. Quanto aos 

benefícios, estes foram de extrema importância, já que foi 

identificado se as três famílias conseguiam manter uma 

alimentação equilibrada de acordo com sua renda mensal, 

sendo então possível propor estratégias e métodos para 

solucionar o problema detectado, fornecendo informações de 

como escolher os alimentos e como prepará-los de uma forma 

mais saudável e econômica.     

 Os dados coletados foram analisados e armazenados 

em um banco de dados e a análise estatística foi realizada pelo 

programa Microsoft Office Excel 2010. A análise foi descritiva e 

constou do calculo de frequência percentual e de média, sendo 

os resultados apresentados nas respectivas tabelas e gráficos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na Tab. (1) é possível observar a caracterização geral 

das famílias participantes do estudo, contendo informações de 

cada família e os valores médios de cada variável analisada. A 

média percentual de acordo com o gênero foi de 50% para cada 

e com média de idade de 29,3 anos. O gasto mensal médio com 

alimentação das famílias foi de R$567,00 e a renda média 

mensal familiar foi de R$1.675,00, considerando-se inclusive 

auxílios de programas do governo. Desta forma, percebe-se 

que aproximadamente 34% da renda das famílias é direcionada 

à alimentação. 

 

Tabela 1. Caracterização geral das famílias participantes e 
valores médios das variáveis. João Pessoa-PB, 2014. 

VARIÁVEIS FAMÍLIA 1 FAMÍLIA 2 FAMÍLIA 3 MÉDIA 

Percentual de 
gênero 

Feminino 
Masculino 

 
67% 
33% 

 
33% 
67% 

 
50% 
50% 

 
50% 

Idade média 
(anos) 

32,5 30,5 25 29,3 

Gasto médio 
mensal com 
alimentação 

(R$) 

400,00 500,00 800,00 567,00 

Renda mensal 
(R$) 

1.125,00 2.000,00 1.900,00 1.675,00 

Renda mensal 
(salário-
mínimo) 

1,55 2,76 2,62 2,31 

Fonte: COURA et al. (2014). 
 

 Uma pesquisa realizada por Motta et al. (2004), que 

também avaliou a renda de um grupo de famílias residentes em 

Piracicaba – SP, identificaram resultados diferentes de acordo 

com a renda mensal, onde a maioria das famílias participantes 
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sobreviviam com renda mensal de até 0,5 salário-mínimo e um 

pequeno percentual com renda de 1 a 3 salários-mínimos. 

Valores divergentes da pesquisa atual, onde todas as famílias 

enquadraram-se na faixa de 1 a 3 salários mínimos, sendo a 

média de 2,31. 

 Claro et al. (2007), encontraram as seguintes 

características para sua população de estudo: os domicílios 

possuíam, em média, 3,4 moradores, a maioria chefiados por 

homens (71,3%). A média da renda mensal per capita foi de R$ 

514,50, variando entre R$79,3 no quintil inferior a R$1.545,9 no 

quintil superior. Quanto maior a renda, menor o número médio 

de moradores e menor a proporção de domicílios com 

moradores mais jovens. Renda e escolaridade aumentaram 

conforme a idade média do chefe da família. As despesas com 

alimentação corresponderam, em média, a 27,4% da renda 

mensal da família e tenderam a diminuir com o aumento da 

renda.       Na Fig. (1) , 

observam-se características da alimentação da população 

estudada de acordo com seus relatos. Quando questionados 

sobre consumo de refeições fora do domicílio, 33% dos 

indivíduos da família 1 relataram fazer pelo menos 1 refeição 

fora de casa, nenhum indivíduo da família 2 alimenta-se fora de 

casa e todos os indivíduos da família 3 alimentam-se fora da 

sua residência pelo menos 1 vez ao dia. Quanto a considerarem 

sua alimentação saudável, todos os indivíduos participantes da 

pesquisa consideraram que a alimentação que os mesmos 

mantinham era suficiente para atender suas necessidades 

fisiológicas de “fome”, porém, quando questionados se a 

alimentação dos mesmos era saudável, todos responderam que 

não. 
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Figura 1. Características alimentares da população estudada 
segundo relato dos participantes. João Pessoa – PB, 2014. 

 
Fonte: COURA et al. (2014). 

Os dados acima refletem uma situação que pode ser 

observada constantemente nas famílias modernas, onde 

muitas pessoas alimentam-se fora de casa, ingerem alimentos 

em quantidades, normalmente, excessivas para satisfazerem 

sua sensação de fome, porém, não levam em consideração a 

qualidade dos alimentos consumidos, ficando longe de 

manterem uma alimentação saudável, e dessa forma, acabam 

facilitando o surgimento de doenças associadas ao excesso de 

calorias, gorduras, açúcares e sódio e à deficiência de 

micronutrientes. 

A descrição das práticas alimentares adotadas 

atualmente na população brasileira tem correspondido à dietas 

ricas em gorduras, açúcares e sódio, com pequena participação 

de frutas e hortaliças. A busca por estes alimentos energéticos, 

normalmente, está relacionada à sensação de saciedade 
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provocada pelos mesmos, porém, às vezes uma saciedade 

rápida, já que os alimentos ricos em açúcares provocam 

secreção aumentada de insulina, levando a rápida queda da 

glicemia e sensação de fome (TORAL; CONTI; SLATER, 2009).   

A população deve ser bem esclarecida, a fim de que 

saibam selecionar seus alimentos com qualidade e na 

quantidade correta. Em intervenções nutricionais, o foco central 

costuma ser a difusão de informações sobre o benefício de 

determinados alimentos e nutrientes e os malefícios de outros, 

porém, é necessário informar a população como escolher os 

alimentos que estão ao seu alcance e deixando claro que não 

deve haver exclusão de grupos alimentares, mas sim, 

moderação no consumo de alguns deles (CASTRO et al., 

2007).  

Como mostra na Tab. (2) os  participantes também 

informaram a frequência de consumo alimentar para alguns 

alimentos considerados não saudáveis, como biscoitos 

recheados, salgados de pacote, produtos de pastelaria, fast 

foods, doces e refrigerantes. Pôde-se observar que na família 

1, 33% dos indivíduos consomem alguns destes alimentos 3 

vezes por semana, sendo salgados de pacote consumidos 

raramente; na família 2, 33% dos indivíduos consomem biscoito 

recheado e produtos de pastelaria diariamente e salgados de 

pacote e refrigerantes 3 vezes por semana; a família 3 consome 

fast food e refrigerantes diariamente e biscoito recheado 3 

vezes por semana. 
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Tabela 2. Frequência de consumo alimentar para alimentos 
considerados não saudáveis. João Pessoa- PB, 2014. 

ALIMENTOS FAMÍLIA 1 FAMÍLIA 2 FAMÍLIA 3 

Biscoito 
recheado 

33
% 

3x/sem 33% 1x/dia 100
% 

3x/sem 

Salgados de 
pacote 

100
% 

Raramente 33% 3x/sem 100
% 

1x/mês 

Pastelaria 33
% 

3x/sem 100% 1x/dia 100
% 

1x/mês 

Fast food 33
% 

3x/sem 67% 1x/sem 100
% 

1x/dia 

Doces 67
% 

3x/sem 100% 1x/mês 100
% 

1x/mês 

Refrigerantes 33
% 

3x/sem 67% 3x/sem 100
% 

1x/dia 

Fonte: COURA et al. (2014). 

 

 Analisando-se a Tab. (2), observa-se que as famílias de 

número 2 e 3 têm um consumo mais frequente de biscoito 

recheado, produtos de pastelaria, fast food e refrigerantes, 

respectivamente, este dado é interessante ao perceber-se que 

estas mesmas famílias têm um gasto maior com alimentação, 

podendo este gasto ser devido a estes alimentos 

industrializados e prontos para o consumo serem mais caros. 

Neste ponto, fica clara a necessidade de uma orientação 

alimentar, pois estas famílias poderiam estar revertendo estes 

gastos com alimentos não saudáveis para alimentos que 

poderiam auxiliá-los na manutenção de um estado nutricional 

saudável, além de prevenir doenças. 

Nas últimas décadas, condições favoráveis à ocorrência 

de deficiências nutricionais têm sido gradativamente 

substituídas por epidemia de obesidade e doenças crônicas 

relacionadas ao consumo excessivo e desequilibrado de 
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alimentos. O padrão dietético associado à obesidade e a outras 

doenças crônicas é caracterizado essencialmente pelo 

consumo insuficiente de frutas, legumes, verduras (FLV) e pelo 

consumo excessivo de alimentos de alta densidade energética 

e ricos em gorduras, açúcares e sal. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que aproximadamente 2,7 milhões de 

mortes por ano em todo mundo podem ser atribuídas ao 

consumo inadequado de FLV, constituindo um dos dez fatores 

centrais na determinação da carga global de doenças (WHO, 

2002; WHO, 2003). 

 Políticas para redução de preço, em princípio, são ações 

mais viáveis, além de apresentarem maior propensão a obter 

resultados imediatos e efetivos, visto que afetam de forma 

direta e direcionada a escolha dos consumidores. A fórmula 

mais comumente adotada na aplicação de subsídios de preço 

no Brasil é o estímulo para a redução de preços ao longo da 

cadeia produtiva do produto. No caso de FLV, o estímulo à 

redução de preços poderia ser consubstanciado por meio de 

isenção de impostos de valor adicionado ou de taxas que 

incidam sobre as vendas; por subsídios ao sistema de 

transporte e armazenamento; pela redução de taxas de 

importação de FLV; por incentivos a produtores rurais; e pela 

criação de canais públicos de distribuição atacadista e/ou 

varejista apoiada em menor custo de comercialização e maior 

amplitude de alcance. As desvantagens óbvias do subsídio ao 

longo da cadeia produtiva do produto são o alto custo para o 

poder público e risco de desequilíbrio na relação de 

oferta/demanda do produto subsidiado, caso a oferta deste não 

seja igualmente estimulada (CLARO et al., 2007).  A 

Fig. (2) mostra a avaliação qualitativa do consumo alimentar 

das famílias, realizada pelo recordatório alimentar de 3 dias 
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comparado às recomendações da Pirâmide Alimentar, 

demonstrou que as 3 famílias participantes apresentavam 

consumo adequado diário apenas para o grupo das 

leguminosas, representado pelo feijão, e para o grupo dos 

cereais/pão/raízes/tubérculos, estando a alimentação 

excessiva para os grupos das carnes, açúcares e gorduras e 

insuficiente para os grupos das frutas, hortaliças e laticínios. 

 

Figura 2. Adequação de consumo alimentar para grupos 
alimentares segundo as recomendações da Pirâmide Alimentar. 
João Pessoa- PB, 2014. 

 
Fonte: COURA et al. (2014). 

 Estes resultados são alarmantes e preocupantes visto o 

fato de serem famílias que possuem até 1 salário mínimo per 

capita e que estão utilizando em torno de 34% de sua renda 

com alimentação de forma errada. Esta situação, infelizmente, 

é realidade de diversas famílias brasileiras, as quais gastam 

muito com uma alimentação inadequada, consumindo grandes 
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porções de alimentos calóricos e protéicos, que podem levar a 

doenças crônicas como obesidade, diabetes mellitus, 

dislipidemias, doenças renais e hepáticas, dentre outras, além 

de consumirem porções reduzidas, ou às vezes nem 

consomem, as frutas, hortaliças e laticínios, o que pode 

ocasionar quadros clínicos de deficiência de fibras, vitaminas e 

minerais, como constipação intestinal, osteoporose, anemia 

ferropriva, alterações visuais, dentre outras.   

 O padrão de consumo alimentar verificado no estudo de 

Motta et al. (2004), que privilegia o consumo de alimentos 

fontes de energia (cereais e adicionais energéticos, como 

açúcar e óleo), principalmente, em detrimento dos demais 

alimentos, significativamente homogêneo, tem entre seus 

determinantes a baixa renda da população. Outros fatores 

certamente também interferem, como a cultura alimentar da 

população; a distância do bairro do centro urbano; os elevados 

custos dos produtos; e a insuficiente abrangência dos 

programas compensatórios, dentre outros fatores. Entretanto, 

somente o aumento da renda não solucionará os problemas 

dessa população, pois, com este aumento podem ser 

adquiridos alimentos em maior quantidade, porém não 

necessariamente com melhor qualidade.  

 Em consequência do aumento quantitativo não 

acompanhado da adequação qualitativa, podem aparecer 

quadros de obesidade e de doenças crônicas não 

transmissíveis que, como visto, estão aumentando no decorrer 

dos anos.  
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4 CONCLUSÕES  

 

 A partir da análise dos resultados, pôde-se constatar que 

as famílias participantes da pesquisa não tinham uma 

alimentação equilibrada, porém, provavelmente esta 

inadequação não era devido à baixa renda, mas sim à má 

seleção de alimentos.      

 Ao avaliar o consumo alimentar com base nas 

recomendações da Pirâmide Alimentar, observou-se que 

apenas o grupo das leguminosas e dos cereais estavam sendo 

consumidos em quantidades adequadas, enquanto que os 

grupos das carnes, doces e gorduras estavam sendo 

consumidos de forma excessiva. Já os grupos das hortaliças, 

frutas e laticínios estavam sendo consumidos de forma 

deficiente, favorecendo assim a manutenção de uma dieta 

desequilibrada e proporcionando o surgimento de patologias 

diversas relacionadas a má nutrição. 

 Também pode-se constatar que as famílias tinham um 

consumo frequente de alimentos não saudáveis, como os 

biscoitos recheados, refrigerantes e fast foods, e que 

provavelmente estes alimentos refletiam uma considerável 

parcela dos seus gastos com alimentação.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, R. F.; ALVES, R. S.; GARÓFOLO, A.; MODESTO, C. P. Binômio 
desnutrição e pobreza: uma meta a ser vencida pelos países em 
desenvolvimento, Revista Baiana de Saúde Pública, v. 35, n .3, p. 744-
757, 2011.  
BARROS, R. P.; HENRIQUES, R. A.; MENDONÇA, A. C A estabilidade 
inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil, Texto para discussão nº 
800. Rio de Janeiro, IPEA, 2001.  
BELIK, W. Perspectivas para segurança alimentar e nutricional no Brasil, 
Saúde e Sociedade, v. 12, n. 1, p. 12-20, 2003. 



HÁBITOS ALIMENTARES E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE FAMÍLIAS DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

325 
 

CASTRO, I. R. R.; SOUZA, T. S. N.; MALDONADO, S. A.; CANINÉ, E. S. A 
culinária na promoção da alimentação saudável. Revista de Nutrição. 
v.20, p.571-588, 2007. 
CORRÊA, S. M. A. Insegurança alimentar medida a partir da percepção 
das pessoas, Estudos Avançados, v. 21, 60, p.143-154, 2007. 
CUSTÓDIO, B. M.; FURQUIM, R. N.; SANTOS, M. M. G.; CYRILLO, C. D. 
Segurança Alimentar e Nutricional e a construção de sua política: uma 
visão histórica, Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, v. 18, n. 1, 
p. 1-10, 2011. 
CLARO, R. M.; CARMO, H. C. E.; MACHADO, F. M. S.;  MONTEIRO, C. 
A. Renda, preço dos alimentos e participação de frutas e hortaliças na 
dieta. Revista de Saúde Pública. v.41, n.4, p.557-564, 2007. 
GONDIM, J. A. M.; MOURA, M. F. V.; DANTAS, A. S.; MEDEIROS, K. M. 
S. Composição centesimal e de minerais em cascas de frutas. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 25, n. 4, p. 825-827, 2005. 
MALUF, S.R.; MENEZES, F.; VALENTE, L. F. Contribuição ao Tema da 
Segurança Alimentar no Brasil. Revista Cadernos de Debate, Campinas, 
v. 4, p. 66 – 88. 1996. 
MONTEIRO, A.C. A dimensão da pobreza, da desnutrição e da fome no 
Brasil, Estudos Avançados, v.17, n.43, p.7-20. 2003. 
MOTTA, G. D.; PERES, M. T. M.; CALÇADA, M. L. M.; VIEIRA, M. C.; 
TASCA, W. P. A.; PASSARELLI, C. Consumo Alimentar de Famílias de 
Baixa Renda no Município de Piracicaba/SP. Saúde em Revista. 
Piracicaba. v. 6. n. 13. P. 63-70. 2004. 
PANIGASSI, G.; SEGALL-CORRÊA, M. A.; MARIN-LEÓN, L.; PÉREZ-
ESCAMILLA, R.; SAMPAIO, A. F. M.; MARANHA, K. L. Insegurança 
alimentar como indicador de iniqüidade: análise de inquérito populacional, 
Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n.10, p. 2376-2384, 2008. 
SAWAYA, L. A. Desnutrição: conseqüências em longo prazo e efeitos da 
recuperação nutricional. Estudos avançados, Brasil, v.20, n.58, p.147-
158, 2006. 
SOARES, V. F.; SOARES, M.; OSÓRIO, G. R. Programas de 
Transferências de Renda no Brasil: Impactos Sobre a Desigualdade, Texto 
para discussão nº 1228, Brasília, p. 1-40, IPEA, out. 2006. 
TORAL, N.; CONTI, M. A.; SLATER, B. A alimentação saudável na ótica do 
adolescente. Cadernos de Saúde Pública. v.25, n. 11, p.2386-2394, 2009. 
WHO. World Health Organization. The world report 2002: reducing risks, 
promoting healthy life. Geneva: World Health Organization; 2002. 
WHO. World Health Organization. Diet, nutrition and the prevention of 
chronic diseases. report of a joint WHO/FAO expert consultation. Geneva; 
2003. (WHO-Technical Report Series, 916).  



HÁBITOS ALIMENTARES E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE FAMÍLIAS DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB 

326 
 

ZIMMERMANN, R. C. As Políticas Sociais e os Direitos: alguns 
apontamentos sobre o Programa Bolsa Família no Nordeste, Revista 
Política Hoje, v. 18, n. 2, p. 342-366. 2009. 

 

 



 

327 
 

 

 

 

 

 

 

NUTRIÇÃO E 

GENÉTICA 



NUTRIGENÉTICA E NUTRIGENÔMICA: ASPECTOS GERAIS DA OBESIDADE 

328 
 

CAPÍTULO 20 

NUTRIGENÉTICA E NUTRIGENÔMICA: ASPECTOS 
GERAIS DA OBESIDADE 

 
Thamires Ribeiro CHAVES 1 

Marina Ramalho RIBEIRO 2  

Raquel Patrícia Ataíde LIMA 3 
 Jéssica Vicky Bernardo de OLIVEIRA 4 

     
1 Mestre em Ciências da Nutrição, UFPB; 2 Mestranda em Ciências da Nutrição, UFPB; 

³Doutoranda em Ciências da Nutrição, UFPB; 4Pós-Graduanda em Nutrição Clínica, Estácio 
de Sá 

e-mail: thamiresribeiro.nutri@gmail.com.br 

 

RESUMO: A obesidade é uma complexa doença multifatorial, e 

uma melhor compreensão dos seus mecanismos é necessária 

para desenvolver estratégias eficazes. Em vistas a atual 

epidemia de obesidade, faz-se necessário uma melhor 

compreensão por trás dos mecanismos através dos quais a 

genética, com fatores epigenéticos, e a nutrigenética se 

relaciona com à etiologia da obesidade e como interagem para 

determinar características metabólicas ligadas à doença. 

Portanto essa revisão se propõe a trazer aspectos gerais sobre 

o papel da nutrigenética e nutrigenômica e sua relação com a 

obesidade. Este estudo é uma revisão da literatura 

especializada, realizada a partir de uma consulta a artigos 

científicos selecionados em bases de dados. Destacou-se a 

nutrigenética e os genes reguladores dos principais 

mecanismos ligados à obesidade e os polimorfismos mais 

comuns e seus envolvimentos com os fenótipos de obesidade. 

Na epigenetica, os fenomenos hereditários e reversíveis que 

afetam a expressão do gene podem ser modificados por 

componentes alimentares bioativos, buscando a prevenção e 
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terapia individualizada da obesidade. E uma visão geral dos 

principais genes estudados que se relacionam com a 

obesidade. Encorajando mais estudos, visto a novidade e 

importância da temática, e uma atualização por parte dos 

nutricionistas como ferramenta para uma nutrição cada vez 

mais individualizada por meio do conhecimento da 

nutrigenômica. 

Palavras-chave: Nutrigenética. Nutrigenômica. Obesidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma complexa doença multifatorial, e uma 

melhor compreensão dos mecanismos subjacentes às 

interações entre estilo de vida, meio ambiente, e genética é 

necessário para o desenvolvimento de estratégias eficazes de 

prevenção e tratamento (WHO, 2014). O peso corporal e 

composição corporal dependem de um equilíbrio entre 

consumo e gasto energético; estes são controlados pelo estado 

nutricional, atividade física, fatores neuroendócrinos, e 

composição genética. 

O tratamento da obesidade está atualmente baseado em 

dietas de restrição calórica para redução do consumo de 

alimentos de alta energia (principalmente gordura e açúcares), 

bem como recomendando maior ingestão de fibras e proteínas 

para produzir saciedade, o que pode ser complementada pela 

atividade física ou programas comportamentais para induzir o 

emagrecimento adicional (SOLAS et al.,2016). 

Em uma sociedade onde os alimentos com alta 

densidade de energia são abundantes e a prática de atividade 

física é baixa, há uma grande variação na vulnerabilidade dos 

indivíduos a desenvolver a obesidade e problemas metabólicos 

de saúde. As estimativas do papel da hereditariedade nesta 
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variação está na gama de 40-70%, e enquanto grande 

associação dos estudos sobre genoma (GWAS) identificaram 

uma série de loci genéticos associados com o risco de 

obesidade, aproximadamente 100 variantes genéticas mais 

comuns representam apenas uma pequena percentagem de 

variância na obesidade. Estimativas de todo o genoma são mais 

elevados, correspondendo a aproximadamente 20% da 

variação; Contudo, ainda,  uma grande parte da hereditariedade 

permanece inexplicado (LOCKE et al. 2015). 

A atual epidemia de obesidade exige uma melhor 

compreensão por trás dos mecanismos através dos quais a 

genética, com fatores epigenéticos, e a nutrigenéticas com mais 

de 130 polimorfismos relacionados à etiologia da obesidade 

interagem para determinar características metabólicas ligadas 

à doença.  

Assim, a pesquisa na nutrição tem avançado e estas 

tecnologias genéticas propiciaram o desenvolvimento da 

genômica nutricional que abrange tanto a Nutrigenética, efeito 

da constituição genética do indivíduo ou variantes genéticas, 

como os Polimorfismos de Nucleotídeo Único (o mais comum), 

na resposta aos nutrientes, quanto a Nutrigenômica, modulação 

da expressão do gene afetada por compostos nutricionais, ou 

seja, genes induzidos/ativados ou reprimidos/silenciados por 

efeito de nutrientes (DAUNCEY, 2014; SALES; PELEGRINI; 

GOERSCH, 2014). 

Portanto, este estudo tem por objetivo fazer uma revisão 

a respeito da nutrigenética e nutrigenômica na etiologia da 

obesidade e abranger conhecimentos a cerca dos genes mais 

estudados e os polimorfismos relacionados a obesidade e 

epigenética. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 
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 Este estudo constitui-se de uma revisão da literatura 

especializada, no qual realizou-se uma consulta a artigos 

científicos selecionados nas bases de dados: Periódicos Capes 

e PUBMED. A busca dos artigos na literatura consultada foi 

realizada através dos descritores: nutrigenetic and obesity, 

polymorphisms and obesity, nutrigenomic and obesity, 

epigenetic and obesity.  

 Foram consultados e selecionados artigos que 

apresentaram relevância sobre o tema, a partir de então, 

delineou-se a revisão, baseando-se também nas referências 

citadas pelos artigos científicos colocados à disposição. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nutrigenética e Obesidade 

 

A nutrigenética estuda o efeito da variação genética na 

interação entre dieta e doença, com o objetivo de gerar 

recomendações dietéticas, considerando riscos e benefícios de 

dietas específicas ou componentes dietéticos para o indivíduo, 

de acordo com suas características genéticas (MÜLLER; 

KERSTEN, 2003). 

No que diz respeito à interação entre nutrigenética e 

obesidade, atualmente é observada a presença de mais de 130 

polimorfismos relacionados à sua etiologia, que atuam através 

de diversos mecanismos como o desequilíbrio na deposição de 

gordura corporal, gasto energético, alteração nos hormônios 

reguladores de apetite e saciedade, estímulo de fatores 

inflamatórios, dentre outros. Todas as modificações 

metabólicas provocadas pela presença de polimorfismos 

genéticos ligados à obesidade geram uma alteração na 
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resposta a dietas visando perda de peso; portanto, o 

mapeamento genético em indivíduos obesos se faz importante 

para verificar as consequências dos polimorfismos e identificar 

recomendações mais específicas para redução do peso 

corporal.  

Também é importante destacar que fatores de risco já 

amplamente conhecidos por favorecerem o desenvolvimento 

da obesidade tem um efeito nocivo ainda maior em indivíduos 

que apresentam polimorfismos; como por exemplo, a alta 

ingestão energética e aumento do percentual de gordura, bem 

como o maior consumo de alimentos fritos e aumento dos 

valores do IMC. Sendo ainda observado interações entre 

polimorfismos de risco com o consumo em excesso de gorduras 

totais, ácidos graxos monoinsaturados, proteína aninal, 

carboidratos complexos e bebidas açucaradas. Todos estes 

nutrientes/alimentos já são conhecidos na literatura por suas 

relações com o excesso de peso, portanto, um desarranjo em 

seus metabolismos é considerado um potencial fator de risco. 

 

Genes que atuam na regulação energética 

 

 A redução da taxa do gasto energético é considerada um 

fator de risco para o ganho de peso, estando o metabolismo 

energético também relacionado com a resposta a programas de 

perda de peso. Dentre os genes relacionados a regulação 

energética estão o ADRB3, ADRB2, UCP e APOA5. 

 O receptor β3-adrenérgico realiza uma função importante 

no metabolismo do adipócito, pois codifica o receptor principal 

na regulação da termogênese e lipólise do tecido adiposo 

marrom e branco. O principal polimorfismo deste gene é o 

Trp64Arg, que está envolvido com baixa atividade lipolítica e 

acúmulo de lipídeos no tecido adiposo e visceral, estando, 
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portanto, relacionado com o desenvolvimendo de fenótipos 

característicos da obesidade. Em programas de perda de peso 

envolvendo dietas hipocalóricas, indivíduos portadores do alelo 

mutado (Arg64) apresentam resistência a redução do peso 

corporal. 

 A respeito do gene ADRB2, é sabido que afetam a 

lipólise e por este motivo seus polimorfismos associam-se a 

obesidade. O polimorfismo Gln27Glu apresenta relação com o 

consumo de carboidratos com maior proporção de gordura, 

fazendo com que haja aumento do risco nos portadores do alelo 

Glu em desenvolver obesidade; Sendo observado que 

mulheres portadoras deste alelo possuem um risco 2,56 vezes 

maior a patologia em questão a partir de uma dieta contendo 

>49% de carboidratos (MARTI, GOYENECHEA, MARTÍNEZ, 

2010). 

 As proteínas desacopladoras (UCP) atuam no 

metabolismo energético devido a sua função como 

transportadora transmembrana de ácidos graxos na 

mitocôndria, gerando calor e evitando a saturação da cadeia 

respiratória. Possuem três formas distintas: a UCP1 que é 

importante no processo de termogênese em tecido adiposo 

marrom; UCP2 e UCP3 presentes em diversos tecidos 

corporais, como o muscular e esquelético. Por estar ligado a 

termogênese, polimorfismos neste gene estão relacionados ao 

metabolismo e gasto energético, IMC e atividade física. 

 Os polimorfismos A3826G no UCP1, o G866A no UCP2 

e o C55T no UCP3 estão relacionados com alterações no gasto 

energético em repouso, oxidação de substrato e risco 

aumentado de obesidade; além de apresentar baixa resposta a 

tratamentos de perda de peso quando comparado com o alelo 

não mutado. Observa-se ainda que na presença do 

polimorfismo Trp64Arg (T64A) do gene ADRB3 há um aumento 
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do efeito dos polimorfismos A3826G no UCP1 (GG + AA) e 

C55T no UCP3I (TT + AA) resultando em menor resposta a 

dieta hipocalórica.  

 

Genes envolvidos no metabolismo lipídico 

 

 Os genes relacionados ao metabolismo de lipídeos 

possuem um papel relevante na homeostase energética e, 

consequentemente, no desenvolvimento da obesidade. Dentre 

os genes envolvidos neste processo estão a LIPC, LPL, ApoE, 

ApoA5 e PLIN . 

 No que diz respeito à lipase hepática, codificada pelo 

gene LIPC, é observado que em condições de concentrações 

elevadas tendem a estar associada com a formação de 

partículas de LDL-colesterol pequenas e densas, portanto mais 

aterogênicas, bem como diminuir o HDL-colesterol. Seu 

polimorfismo mais estudado é o C514T, no qual indivíduos com 

o alelo mutado apresentam menor atividade da enzima lipase 

hepática e um aumento das concentrações do HDL-colesterol. 

Porém, cabe ressaltar que este aumento do HDL é variável, 

sendo observado que em algumas populações ocorre o inverso; 

para estas, o consumo de fibras dietéticas pode ser benéfico 

visto que um maior consumo destas possui efeito protetor para 

portadores deste polimorfismo (SANTOS et al., 2006). Outro 

polimorfismo do gene LIPC é o G250A, onde portadores deste 

gene tendem a perder menos peso durante tratamentos 

dietéticos, especialmente aqueles com o genótipo GG. 

 A relação entre as apolipoproteinas (Apo) e a obesidade 

é amplamente estudada, pois participam do metabolismo dos 

lipídeos no plasma e sua captação pelos tecidos. Portadores do 

alelo E4 do polimorfismo no gene ApoE apresentam 

desenvolvimento de fenótipos relacionados a obesidade e uma 
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redução da resposta  à dieta para perda de peso, especialmente 

na regulação do colesterol total. Uma explicação para esta 

reposta pode se dar pelo fato de que a ApoE está envolvida com 

o metabolismo de lipídeos e tem a capacidade de se ligar de 

forma fácil ao receptor do LDL. Ainda entre as apolipoproteinas 

pode ser citado o polimorfismo no gene ApoA5, que pode 

interferir em programas de perda de peso (GONI et al., 2016).

  

 O gene PLIN (perilipina) também está envolvido com o 

surgimento da obesidade através do seu polimorfismo, o 

G11482A, cujo alelo mutado (A) está envolvido com diferenças 

na redução de gordura abdominal após dietas hipocalóricas, 

sendo estes alelos resistentes a perda de peso quando 

comparados com os portadores do genótipo GG. 

 

Genes envolvidos na adipogênese 

 

 Os genes PPARG, ApoA5 e FABP2 estão envolvidos no 

crescimento e diferenciação dos adipócitos, bem como no 

controle do peso corporal. Sendo assim, também participam de 

processos relacionados a diferentes respostas a intervenções 

dietéticas visando a perda de peso corporal. 

 O gene PPARG codifica a proteína de regulação da 

diferenciação de adipócito e está envolvido com a homeostase 

lipídica. Seu polimorfismo, o Pro12Ala, exerce uma associação 

positiva com o aumento do IMC, especialmente no genótipo 

Ala/Ala. Este aumento do risco de obesidade em indivíduos com 

o alelo Ala pode se dar a partir do consumo de quantidades 

>49% de carboidratos. É observado que portadores do alelo Ala 

apresentam menor resposta na redução de triglicerídeos 

quando consomem uma dieta com teores adequados de ácidos 

graxos poli-insaturados ômega-3, induzindo também valores 
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mais altos de IMC. No entanto, verifica-se que a adoção de um 

padrão de dieta do mediterrâneo está associada com proteção 

contra o aumento da circunferência da cintura em portadores 

deste alelo de risco (RAZQUIN et al., 2009). 

 O polimorfismo T1131C no gene ApoA5 está envolvido 

com o metabolismo dos triglicerídeos, modulando também o 

efeito da ingestão de gordura dietética sobre o IMC, 

especialmente em mulheres portadoras do alelo de risco. No 

entanto, neste polimorfismo o alelo C produz melhor efeito 

sobre a redução de peso corporal frente a dietas com restrição 

calórica. 

 

Genes envolvidos no controle do apetite 

 

 A regulação da ingestão alimentar se dá, principalmente, 

por genes expressos no cérebro; mas, também ocorre naqueles 

localizados no trato gastrointestinal e tecido adiposo. Dentre os 

genes envolvidos neste processo podem ser citados o LEP, 

LEPR, HTR2C, MCR4, BDNF e FTO. 

 A lepitina, codificada pelo gene LEP, exerce uma 

importante função sobre o estado de disponibilidade de energia 

para o cérebro, regulando assim a homeostase do peso 

corporal. Juntamente com o seu receptor, codificado pelo gene 

LEPR, a lepitina participa de processos de saciedade, gasto 

energético, absorção intestinal de nutrientes e metabolismo de 

lipídeos e carboidratos; e, quando elevada, a leptima plasmática 

pode levar a resistência à leptina, caracterizando obesidade. 

Polimorfismos nestes genes alteram a regulação da ingestão 

alimentar, o peso corporal e modificam a resposta frente a 

tratamendos dietéticos para redução de peso; como exemplo 

pode ser citado a variação C2549A no gene LEP, cujo alelo A 
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está associado com menor diminuição do IMC frente a dieta 

hipocalórica (MORENO-ALIAGA et al., 2005). 

 Sobre os polimorfismos no gene LEPR, o mais estudado 

em relação à obesidade é o Lys656Asn. É observado que 

portadores do alelo Lys, quando comparado com o alelo de 

risco, tendem a apresentar maior redução do peso, de IMC e 

demais marcadores antropométricos ligados a obesidade, a 

partir do consumo de uma dieta hipocalórica do mediterrâneo 

composta por 52% de carboidratos, 23% de proteína e 25% de 

lipídeo associada com consumo adequado de frutas, vegetais, 

fibras e prática de atividade física. Sugerindo, portanto, um 

possível benefício da dieta com baixo teor de gordura para este 

polimorfismo.  

O gene que codifica o receptor da serotonina (HTR2C) 

tem sido amplamente estudado na etiologia da obesidade 

devido ao seu envolvimento com a ingestão alimentar e ganho 

de peso corporal.  É observado que o polimorfismo C759T 

localizado neste gene possui associação com obesidade e, em 

dietas visando a perda de peso, indívuos que apresentam o 

genótipo em heterozigose (CT) apresentam maior resistência a 

redução do peso. 

O gene melanocortina (MCR) tem pelo menos cinco 

isoformas, porém apenas duas delas foram relacionadas com a 

regulação do peso, MCR3 e MCR4. O gene MCR4 possui 

importância sobre o controle do apetite e na homeostase 

energética, devido ao fato de ser expresso no hipotálamo. 

Neste sentido, portadores do alelo de risco do polimorfismo 

V1031I deste gene em questão exerce influência sobre o IMC, 

podendo aumentar o risco para obesidade de 18% a 40%. Este 

polimorfismo também se mostra relacionado com o consumo 

diário de carboidratos, influenciando negativamente a 

composição corporal (PICHLER et al., 2008).  
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 No que diz respeito ao gene MCR3, seus polimorfismos 

mais relacionados ao ganho de peso são Thr6Lys e o Val81Ile, 

interagindo especialmente no desenvolvimento de obesidade 

infantil ou aumentando o risco de crianças com os alelos de 

risco para ambos (Lys e Ile, respectivamente) serem adultos 

obesos. Quando em conjunto, ambos os alelos de risco também 

exercem importante função na resposta a tratamentos de perda 

de peso em crianças obesas, fazendo com as mesmas não 

respondam da maneira esperada ao tratamento nutricional. 

O polimorfismo rs9939609 no gene FTO, que promove a 

substituição A>T, tem sido positivamente associado com 

aumento do IMC, havendo indícios de que esta relação inicia-

se em jovens e se estende até a vida adulta. Indivíduos com 

este polimorfismo tendem a não responder adequadamente a 

tratamendos de redução de peso contendo mudanças de estilo 

de vida e de consumo alimentar. 

 

Nutrigenômica e Obesidade 

 

 O conceito global da genômica nutricional utiliza dois 

termos: a nutrigenética e a nutrigenômica, sendo tratada neste 

tópico a nutrigenômica que estuda a influência dos nutrientes 

sobre a expressão dos genes (MÜLLER; KERSTEN, 2003). E 

dentro desse campo de estudo, insere-se a Epigenética, um dos 

objetos principais tratados nesta revisão. 

Epigenética pode ser definida como fenomenos 

hereditários e reversíveis que afetam a expressão do gene, sem 

alterar a sequência do par de bases subjacentes no DNA. 

Alterações epigenéticas podem influenciar o controle do ciclo 

celular, danos no DNA, apoptose, envelhecimento e outros. 

Eventos epigenéticos podem ser modificados por componentes 

alimentares bioativos (KAUSHIK; ANDERSON, 2016). 
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A metilação do DNA é o mecanismo de regulação 

epigenética mais estudado e bem compreendido, exercendo 

importante função na regulação de genes. Este consiste na 

adição covalente de um grupamento metil ao carbono 5 do anel 

de citosina, o que resulta na 5-metilcitosina (ESTELLER, 2008). 

O DNA pode estar hipometilado (desencadeia um aumento na 

expressão gênica), enquanto a hipermetilação diminui a 

expressão dos genes-alvo).  

Sabendo-se disso, a atual epidemia de obesidade exige 

uma melhor compreensão por trás dos mecanismos através dos 

quais a genética e fatores epigenéticos interagem para 

determinar características metabólicas. Estados epigenéticos 

são dinâmicos, marcas com potencial reversível podem ser 

influenciadas pela genética, meio ambiente e eventos aleatórios 

atribuindo variações fenotípicas (CASTILLO-FERNANDEZ et 

al., 2014).  

Os recentes avanços e aumento da acessibilidade das 

tecnologias de alto rendimento permitem agora em grande 

escala estudos do epigenoma (EWAS) que possibilita a 

integração e associação de diferentes camadas de informação 

genômica para explorar as complexas interações entre o 

genótipo, epigenoma, transcriptoma, e  ambiente (TEH et al., 

2014; RON et al., 2015). 

Estes estudos ainda estão se iniciando, mas os 

resultados até agora têm se mostrado promissores para ajudar 

a explicar a variação na suscetibilidade à obesidade. Há 

evidências crescentes de que a obesidade tem o seu 

desenvolvimento nas origens, como a exposição a um nutriente 

abaixo do ideal no período fetal ou na primeira infância e está 

associada com um aumento do risco de obesidade e doença 

metabólica na idade adulta (MCMILLEN et al. 2008). 
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Inicialmente, os estudos em animais demonstraram que 

um intervalo de exposições nutricionais no início da vida, 

especialmente aqueles com experiência no início da gestação, 

poderia induzir alterações epigenéticas nos tecidos metabólicos 

fundamentais da prole que persistiu após o nascimento e 

resultam em alterações permanentes na função do gene 

(BORENGASSER et al., 2013; BOURET; LEVIN; OZANNE, 

2015).  

Evidências estão surgindo para apoiar a existência do 

mesmo mecanismo em humanos. Isto levou a uma busca de 

marcas epigenéticas presentes  no inicio da vida que prever o 

risco posterior de doença metabólica, e estudos para 

determinar se a programação epigenética da doença 

metabólica podia ser impedida ou revertida mais tarde na vida. 

(VAN DIJK et al., 2015). 

Com base na evidência de estudos em animais e com a 

crescente disponibilidade de ferramentas acessíveis para uma 

análise do genoma, houve uma rápida expansão do estudo 

epigenetico em seres humanos. Estes estudos têm na sua 

maioria o foco na identificação das diferenças específicas do 

local da metilação do DNA que estão associadas a fenótipos de 

doenças metabólicas. 

Estudos recentes indicam que a regulação metabólica 

normal, durante a idade adulta além de exigir um bom equilíbrio 

entre o consumo e o gasto de energia pode ser também ser 

afetada por ambientes de pré e pós-natal. De fato, a restrição 

nutricional materna durante a gravidez pode alterar o fenótipo 

metabólico da descendência por meio da regulação epigenética 

de genes específicos, e esta pode ser passada para as 

próximas gerações (BURGIO; LOPOMO; MIGLIORE, 2014). 

Nas últimas duas décadas, progressos significativos 

foram feitos na compreensão da importância da epigenética e 
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nos mecanismos da regulação da expressão do gene como 

uma consequência das interações gene-ambiente. A Nutrição, 

entre muitos outros fatores ambientais, são uma peça-chave 

que pode induzir a mudanças epigenéticas não só nos 

organismos expostos diretamente, mas também nas gerações 

subsequentes através da herança transgeracional dos traços 

epigenéticos (KAUSHIK; ANDERSON, 2016). 

A exposição ambiental na epigenética de genes 

individuais fornece um componente crítico contribuindo para a 

sua regulação e nível de expressão. Como resultado da relativa 

facilidade de análise de DNA, a metilação específica do gene é 

a marca epigenética mais extensivamente estudada pela 

comunidade cientifica, até o presente momento, relacionando 

alterações epigenéticas para os resultados de saúde, incluindo 

a obesidade. Historicamente, a metilação do DNA elevada (ou 

hipermetilação) tem sido associada com a repressão da 

expressão do gene (JONES, 2012). 

A maioria dos estudos examinando a relação entre 

metilação do DNA em locais específicos e obesidade são 

transversais; ambos os níveis de metilação e o fenótipo são 

mensurados pelo mesmo ponto de tempo. Por isso, não é 

possível estabelecer se a associação entre uma marca de 

metilação do DNA específico e obesidade é uma causa ou uma 

consequência do fenótipo obeso (VAN DIJK et al., 2015). 

Nesse sentindo, Zhang et al. (2013) observaram que a 

metilação do DNA regulador da proteína essencial de ligação 

dos ácidos graxos no metabolismo lipídico também foi 

associado com traços da síndrome metabólica em 517 

indivíduos em mais de 40 famílias. Além disso, os padrões de 

metilação de três genes relógio da participação do ritmo 

circadiano (CLOCK, BMAL1 e PER2) foram encontrados para 

ser associados com traços antropométricos tais como IMC e 
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adiposidade (MILAGRO et al., 2012), estreitando ainda mais a 

relação entre metilação do DNA e obesidade. 

A regulação da metilação do DNA na obesidade e as 

possíveis complicações podem também ser mediadas através 

do colesterol. Alterações em 11 genes associados com IMC, 

metabolismo do colesterol, incluindo genes relacionados com a 

síntese de esteróis (CYP51A1, SCD, FADS1, FDFT1, 

HMGCS1, SC4MOL SQLE), captação (LDLR, MYLIP) e de 

efluxo (ABCA1, ABCG1) promovem o aumento de colesterol, e 

consequentemente a obesidade (DING et al., 2015). 

Uma correlação positiva foi identificada entre a metilação 

do DNA do gene da adiponectina no tecido adiposo e IMC, 

circunferência da cintura e níveis de LDL. Por outro lado, a 

metilação do DNA da leptina no sangue e no tecido adiposo foi 

encontrada com uma correlação negativa e positiva, associada 

com níveis de IMC e LDL, respectivamente (HOUDE et al., 

2015). 

Portanto, o fenótipo de um indivíduo é o resultado da 

complexa interação entre genótipo, epigenoma, presente, 

passado e ambiente ancestral, levando ao longo da vida a 

remodelação dos nossos epigenomas. (GALLOU-KABANI et 

al., 2007). Vários ensaios encorajadores, buscando a 

prevenção e terapia de doenças crônicas incluindo a obesidade, 

através de um estudo individualizado como o “estilo de vida 

epigenética ideal” por pessoa, são concebíveis.  

 

Principais Genes estudados na Obesidade 
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Tabela 1. Estudos com os principais genes relacionados a 

obesidade. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, faz-se pertinente ainda mais estudos 

de Revisão sobre esta tematica, visto a sua importância para o 

entendimento da etiologia da obesidade e outras doenças 

relacionadas, já que novas achados e entendimentos estão 

sendo ainda descobertos. A área da genômica nutricional está 

em expansão e já é tida como uma realidade, inclusive no 

Brasil.  

GENE TIPO DE 
OBESIDADE 

METODOLOGIA RRREFERENCIA 

FTO IMC Caso-controle com 896 indivíduos 
obesos classe III e 2700 indivíduos 

controle 

DINA et al., 
2007 

LEPR IMC, 
obesidade 

infantil 

Caso-controle com crianças 
severamente obesas 

WHEELER et 
al., 2013 

MC4R IMC Meta-análise de dados de 
associação do genoma disponíveis 

para 16.876 indivíduos 

LOOS et al., 
2008 

ADRB2 IMC Caso-controle: biopsia do tecido 
adiposo visceral e subcutâneo em 

58 indivíduos submetidos a cirurgia 
bariátrica e 50 indivíduos com peso 

normal submetidos a cirurgia de 
colecistectomia ou hérnia inguinal  

KURYLOWICZ 
et al., 2015 

LEP IMC, 
circunferência 

da cintura 

Amostras de sangue, Tecido 
adiposo visceral e subcutâneo 

obtidos a partir de 33 homens e 40 
mulheres na pré-menopausa em 

procedimento de cirurgia bariátrica 

HOUDE et al., 
2015 

PPARG IMC Estudo de coorte com 41 mulheres 
grávidas divididas em dois grupos: 

peso normal e sobrepeso, e 
coletadas amostras de sangue 

materna e neonatal 

CASAMADRID 
et al., 2016 
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Encoraja-se os profissionais, sobretudo, nutricionistas a 

estarem se atualizando e buscando em fontes seguras 

informações a respeito da genética de cada indivíduo e a partir 

disto traçar estratégias baseadas nas características genéticas 

individuais, garantindo uma maior eficácia e resposta da 

terapêutica nutricional, principalmente, no que diz respeito ao 

combate a obesidade, uma realidade epidêmica que sabe-se 

está intrinsecamente relacionada a genética e a herança 

transgeracional.  
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RESUMO: O consumo de suplementos nutricionais tem se 
tornado um hábito frequente entre os praticantes de atividades 
físicas em academias. Um problema alarmante é o uso destes 
suplementos de maneira inadequada e sem o auxílio de um 
nutricionista para a devida orientação e acompanhamento. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a frequência do uso dos 
suplementos proteicos pelos praticantes de musculação em 
academias na cidade de João Pessoa - PB e os fatores 
associados ao consumo. O presente estudo avaliou 50 
participantes, sendo 25 homens e 25 mulheres, entre a faixa 
etária de 18 à 40 anos. Foi observado que 52% dos 
entrevistados utilizam suplementos, sendo a maioria homens. 
Dos participantes que utilizam suplementos, 50% destes o 
fazem por indicação do nutricionista e 53,85% estão satisfeitos 
com os resultados. O consumo de suplementos proteicos foi 
elevado (96%) e decorreu de uma busca por ganho de massa 
muscular acentuada. Porém, a sua maioria teve orientação 
nutricional, enfatizando o crescimento do profissional 
nutricionista no meio esportivo. Conclui-se que a maioria dos 
entrevistados fazem o uso de suplementos alimentares, onde 
os produtos mais consumidos são à base de proteína. Estes 
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eram consumidos predominantemente por homens, onde a 
fonte de indicação mais relatada foi o nutricionista. 
Palavras-chave: Treinamento de Resistência. Ginástica. 

Suplementos Dietéticos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, a musculação é uma das atividades 

físicas mais exercidas pelos atletas e praticantes. Segundo o 

Ministério da Saúde (2014), o crescimento da população em 

busca das academias tem relação com o interesse desses em 

ter mais saúde. No Brasil, observou um aumento do número de 

pessoas que praticam atividade física. Entre as modalidades 

existentes, a musculação tem sido preferência pela população 

brasileira, onde o percentual de entrevistados que praticam 

musculação, cresceu 50% entre os anos de 2006 a 2013. As 

mulheres superaram os homens na prática da atividade física, 

chegando ao valor de 19,56% e 18,46%, respectivamente, 

dados esses analisados de 2012 a 2013.  

A nutrição associada a atividade física tem a capacidade 

de melhorar o rendimento do organismo, o qual contribui para a 

diminuição de fatores de risco, como: aumento do peso 

corporal, estresse, hipertensão, diminuição das funções 

cardiovasculares, entre outros, que vêm sendo intensificada 

nos dias de hoje. A alimentação deve estar adequada para as 

necessidades individuais, considerando as alterações 

fisiológicas e metabólicas dos exercícios praticados. Porém, em 

busca de um corpo perfeito e um maior rendimento no seu 

treino, atletas e praticantes de atividade física têm aumentado 

o consumo de suplementos alimentares. Contudo, a utilização 

desses recursos em larga escala e sem uma adequada 
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orientação, podem trazer consequências graves para esses 

indivíduos (ZANELLA; SCHMIDT, 2012; UCHÔA; LIMA, 2012; 

KUBOTANI, 2012).  

Os suplementos que mais se destacam são os à base de 

proteína, onde estes são procurados pelos indivíduos com o 

intuito de aumentar a sua massa muscular. Estes produtos são 

os mais comercializados e consumidos pelas pessoas dentro e 

fora das academias, o qual elas acreditam que para atingir suas 

metas seria impossível sem o uso desses suplementos 

(SHMITZ; CAMPAGNOLO, 2013; PONTES, 2013).  

A prescrição de suplementos deve ser realizada dentro 

das recomendações e regulamentações propostas e sempre 

acompanhada por profissionais capacitados, como 

nutricionistas, para que a suplementação seja inserida dentro 

dos cálculos nutricionais de forma individualizada, sem 

substituir nenhum alimento (BECKER et al, 2016).  

Diante disto, este trabalho tem como objetivo avaliar o 

consumo de suplementos proteicos em praticantes de 

musculação em uma academia de João Pessoa – PB, e os 

fatores associados ao seu consumo.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho foi do tipo transversal e quantitativo, 

pois buscou conhecer o perfil dos praticantes de atividade 

física, relacionado ao consumo de proteínas por parte de 

suplementos proteicos, sem interferir na realidade. A pesquisa 

foi realizada na academia Corpore na cidade de João Pessoa – 

PB, onde a mesma foi escolhida por conveniência, com 

facilidade de localização e receptividade. 

Foram escolhidos ao acaso 50 participantes, sendo 25 
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homens e 25 mulheres, entre a faixa etária de 18 à 40 anos. 

Para a participação do presente estudo foi necessário a 

assinatura pelos indivíduos do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Toda a amostra foi utilizada para o 

estudo, não existindo perdas amostrais. 

A abordagem dos indivíduos foi feita pela própria 

pesquisadora nos 3 turnos do dia (manhã, tarde e noite), de 

forma aleatória. Enquanto os participantes da pesquisa 

estavam realizando a musculação no local, os mesmos eram 

abordados e questionados pela aceitação da pesquisa, com 

posterior assinatura do TCLE e aplicação do questionário.  

Os dados foram coletados pela pesquisadora, com a 

aplicação de um questionário, o qual se encontra no Apêndice 

– A. Neste constam perguntas sobre consumo de suplementos, 

com questionamentos de acordo com os objetivos específicos. 

A técnina utilizada para a coleta do peso e da altura foi auto-

referida. Os voluntários foram indagados sobre estes dados no 

questionário para a realização da análise antropométrica. Após 

a obtenção das variáveis, o Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

calculado através da fórmula IMC = Peso atual (kg)/ Estatura 

(m)
2

. A coleta de dados e obtenção dos resultados ocorreu em 

março de 2016.  

A análise antropométrica (peso e altura) dos praticantes 

foi interpretada com base na classificação do IMC de acordo 

com o SISVAN, 2011.  
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Tabela 1: Classificação do estado nutricional de adultos. 
IMC Classificação 

< 18,5 Baixo peso 
18,5 – 24,9 Eutrofia 
25 – 29,9 Sobrepeso 

>30 Obesidade 

Fonte: SISVAN, 2011. 

 

O banco de dados foi estruturado no software Microsoft 

excel for Windows, utilizando- se para as análises estatísticas o 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 

versão 21.0. As análises de associação entre variáveis 

categóricas foram efetuadas mediante aplicação do teste de 

Qui-quadrado de Pearson para heterogeneidade ou tendência 

linear, considerando um nível de significância de 5% para todas 

as análises.  

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do 

comitê de ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, de acordo com a resolução 

466/12, obedecendo a todos os procedimentos éticos do 

Conselho Nacional de Saúde, tendo sido aprovado por sob o 

número 1.610.804. Durante o transcorrer deste processo foi 

assegurado ao praticante o respeito e o sigilo quanto as suas 

informações pessoais.  

Assim, atendendo ao princípio ético da autonomia, 

apresentamos, antes de iniciar a coleta dos dados, o TCLE, 

instrumento imprescindível, quando se trata de pesquisa 

envolvendo seres humanos, que leva em consideração a 

dignidade do indivíduo e defende sua vulnerabilidade. Em 

concordância com esses princípios, foi mantido um contato 

preliminar com o usuário, quando ele concordou em colaborar, 

foram dadas as devidas informações a respeito do estudo e de 

seus objetivos, podendo a qualquer momento desistir do 
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mesmo, enfatizando-se a importância da participação dele na 

pesquisa.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da tabela (2) podemos observar que o perfil da 

população estudada era representada, em sua maioria, por 

jovens e por pessoas com nível superior completo. Esse dado 

pode estar relacionado ao desejo dos jovens em possuir um 

corpo perfeito, geralmente imposto pela mídia e a sociedade. 

Nas pesquisas realizadas por Nogueira et al (2015), Pontes 

(2013) e Santos et al (2013), foram observados dados 

semelhantes ao presente estudo. Contudo, foi analisado um 

maior consumo de suplementos alimentares (SA) nas pessoas 

com idade entre 31 – 40 anos, corroborando com a pesquisa de 

Barbeiro et al (2010). Ao contrário deste resultado, os estudos 

de Nogueira et al (2015) e Kubotani (2012) observaram um 

maior consumo destes nas pessoas com idade entre 18 – 22 

anos. Essa diferença de idade, relacionada ao consumo de SA, 

pode ser oriunda da popularização desses produtos, em todas 

as faixas etárias dentro das academias.  

Para conhecer o estado nutricional dos entrevistados, foi 

indagado aos mesmos o peso e a altura para realização do 

cálculo do IMC como indicador nutricional. A grande maioria 

encontrava-se em estado de eutrofia (Tab. 2), como foi possível 

observar resultados semelhantes a este nos estudos de Santos 

et al (2016) e Menon & Santos (2012). Porém, em estado de 

sobrepeso, os homens se sobressairam quando comparado 

com as mulheres. Esse resultado pode ser explicado devido os 

homens possuirem mais massa muscular do que as mulheres, 

como mostra o estudo de Barbosa et al (2011) e Costa (2012). 
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Sabendo-se pois que o uso sozinho deste indicador não é 

adequado, devido não ser capaz de distinguir o peso do 

músculo com o da gordura (SANTOS; SILVA; ROMANHOLO, 

2011).   

 

* Diagnóstico de acordo com o valor do Índice de Massa Corporal (IMC). 

 

Quando o estado nutricional é comparado com o 

consumo de suplementos, pode-se observar que a maioria dos 

Tabela 2: Caracterização da amostra dos praticantes de 
musculação segundo idade, escolaridade, diagnóstico 
nutricional, consumo de suplementos e satisfação do peso, 
2016. 

 
Variável 

Total 
(n = 50) 

Masculino             Feminino 

  

Idade 

18 – 25 anos 
26 – 30 anos 
31 – 35 anos 
36 – 40 anos 
Escolaridade 
10 grau 

20 grau 
30 grau incompleto 
30 grau completo 
Pós graduado 

n        %                n        % 

10        40               9        36 
6         24               4        16 
4         16               7        28 
5         20               5        20 
n         %               n         % 

0           0               0           0 
4          16              0           0 
5           20             8          32 
12          48            16         64 
0            0              1           4 

Diagnóstico Nutricional* 

Magreza 

n           %             n          % 

0            0              2           8 

Eutrofia 15           60           19         76 

Sobrepeso 8            32            3          12 

Obesidade 2            8              1           4 

Consumo de suplementos 

Sim 

n           %             n          % 

18         72             8          32 

Não 
Satisfação do peso 

Sim 
Não 

7           28            17         68 
n           %             n          % 

12         48             11        44 
13         52             14        56 
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consumidores se encontram em estado de eutrofia, 

confirmando com a pesquisa de Chiaverini e Oliveira (2013). 

Apesar disso, constatou-se, na pesquisa atual (Tab. 2) e nos 

estudos analisados, uma prepoderância dos mesmos com 

insatisfação em relação ao seu peso atual (JOST; POLL, 2014; 

SOUZA; CENI, 2014; MILANI et al, 2014). Esse resultado 

retrata a atual insatisfação do corpo pela maioria da população, 

onde ainda que se encontrem com um peso adequado, estão 

sempre em busca de um corpo impecável, não importando os 

meios para conseguir esse objetivo. 

 Um dos meios, que normalmente, é utilizado pelos 

praticantes para conseguir um corpo perfeito, é o consumo dos 

SA. Esse consumo foi observado na maioria dos participantes 

entrevistados (Tab. 2), ratificando com pesquisas analisadas 

(ALVES et al, 2012; NOGUEIRA et al, 2015; SILVEIRA et al, 

2011; ZILCH et al, 2012; COSTA, 2012; KARKLE, 2015; 

SANTOS; PEREIRA, 2015; KUBOTANI, 2012; FAYH et al, 

2013; SANTOS et al, 2016). Através da figura (1) podemos 

observar que o sexo masculino foi o gênero que mais citou fazer 

uso desses produtos, diferente das mulheres, onde a maioria 

destas não faziam uso. Esses mesmos dados foram 

observados nos estudos de Silveira et al (2011), Costa (2012) 

e Pontes (2013). O maior consumo de suplemento pelo sexo 

masculino se dá por estes passarem mais tempo dentro das 

academias, estando vulneráveis pelo perfil das pessoas que ali 

se encontram (JOST; POLL, 2014). 
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Figura 1: Frequência do consumo de suplementos alimentares 
por sexo (n=26), 2016. 

 

 

Em virtude disso, o presente estudo averiguou a fonte de 

indicação de maior predominância para o uso dos SA. (Fig. 2). 

O qual foi observado que o nutricionista foi a fonte de indicação 

mais descrita pelos consumidores. Corroborando com os 

estudos de Brito et al (2012) e Silveira et al (2011). Porém, as 

mulheres se sobressairam quanto a utilização desses 

profissionais antes de fazer o consumo desses produtos. 

Justificando que as mulheres são mais cautelosas quanto a sua 

saúde. De forma contrária a estes resultados, o maior número 

dos estudos pesquisados mostraram que a maioria dos 

indivíduos referem, como indicação principal, o educador 

físico/personal trainner (BEZERRA; MACEDO, 2013; PINTO, 

2013; SILVA et al, 2011; NOGUEIRA et al, 2015; SANTOS; 

PEREIRA, 2015; KUBOTANI, 2012; SOARES, 2014; FAYH et 

al, 2013; UCHOA et al, 2015; SANTOS et al, 2016; COLUSSO 

et al, 2014; MILANI et al, 2014).  

  

Homens Mulheres

72%

32%28%

68%

Sim Não
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Figura 2: Frequência das fontes de indicação dos suplementos 
alimentares por sexo (n=26), 2016. 

 

 

A utilização do educador físico como fonte de indicação 

dos suplementos é esclarecida pelos praticantes conviverem 

mais tempo com os mesmos dentro das academias, todavia não 

se sabe se esses profissionais detém do conhecimento 

necessário para indicarem os suplementos (NASCIMENTO et 

al, 2013). Além do mais, esses profissionais não estão aptos 

para a prescrição e indicação desses suplementos segundo o 

Conselho Federal de Educação Física (CONFEF, 2010). O 

nutricionista é o profissional competente para a prescrição de 

suplementos nutricionais, onde estes devem complementar ou 

suplementar o plano alimentar individual, e não como caráter de 

substituir uma alimentação adequada e equilibrada (CFN, 

2016).  

Visto que uma elevada ingestão de proteínas pode levar 

a danos de saúde, necessita-se de uma educação nutricional 

no âmbito das academias para conscientizar os praticantes a 

fazerem o uso desses suplementos com uma orientação 

Homens Mulheres

50%
63%

11%

25%

6% 0%

33%

0%6%
13%

Nutricionista Educador físico/Personal trainner

Amigos Por conta própria

Outros
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profissional qualificada (BARBOSA et al, 2011). Uma vez que, 

a quantidade de proteína adequada inserida em uma 

alimentação equilibrada, levará a proteína a exercer seu papel 

de síntese proteica no exercício físico, como também permitirá 

um balanço nitrogenado positivo no indivíduo. Caso contrário, 

as proteínas serão utilizadas como substrato energético, 

prejudicando alguma função estrutural do organismo e 

sobrecarregando a função renal (BIESEK, et al, 2015). No 

estudo de Karkle (2015) foi possível analisar a visão dos 

praticantes quanto ao nutricionista na área esportiva. Na 

pesquisa dele foi observado que 55% dos entrevistados não 

foram em um nutricionista esportiva, mas tinham interesse de 

ir. Como também, 44% compreende que o nutricionista é 

importante para associar dieta com suplementos. Diante dos 

resultados de Karkle (2015) e do presente estudo, podemos 

constatar que o profissional de nutrição está cada vez mais 

ganhando seu espaço entre os praticantes de atividade física. 

Quando analisamos o tempo despendido com a prática 

da atividade física, foi possível observar, neste estudo (Tab. 3) 

e nos estudos averiguados, que a maioria dos entrevistados 

gastam um tempo considerável com a musculação (SILVA; 

LIBERALI, 2011; SANTOS et al, 2013). Porém, foi percebido 

que os homens praticam exercícios durante mais tempo, o qual 

o estudo de Silveira et al (2011) confirma esse resultado. 

Contudo, todos os homens, que consomem suplementos, 

treinam mais de 3 vezes na semana, resultado este que reforça 

que a prática do exercício prolongada contribui para o aumento 

do consumo de suplementos (JOST; POLL, 2014). Entretanto, 

a Anvisa (2010) destaca que o consumo desses devem ser 

realizados só por atletas que praticam exercícios de alta 

intensidade. Mas, em virtude dos suplementos serem 
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considerados partes de alimentos, esses produtos são vendidos 

livremente, gerando uma grande facilidade de aquisição e 

consumo dos mesmos pela população geral. 

Tabela 3: Caracterização da amostra dos praticantes de 
musculação segundo a atividade física, 2016. 
 

 
Total 

(n = 50) 

Variável Masculino Feminino 

Tempo     

Menos de 1 ano 
 

5 20 7 28 

1 – 5 anos 
 

11 44 10 40 

6 – 10 anos 
 

7 28 5 20 

Mais de 10 anos 
 

2 8 3 12 

 

Periodicidade 
 

n % n % 

2 vezes/semana 
 

0 0 2 8 

3 vezes/semana 
 

6 24 9 36 

Outros 
 

15 60 8 32 

Todos os dias 
 

4 16 6 24 

 

Duração 
 

n % n % 

Até 1 hora 16 89 19 76 

1 – 2 horas 
 

9 36 5 20 

Mais de 2 horas 0 0 1 4 

 

  

A ingestão de alimentos de forma adequada provoca a 

não necessidade do uso desses SA (COSTA, 2012). Por esse 

motivo, foi realizado uma avaliação do consumo alimentar dos 

participantes, o qual constatou uma generalidade entre os 

mesmos de uma alimentação adequada. (Tab. 4). Dados esses 
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que correlacionam com o estudo de Jost e Poll (2014), onde a 

maioria dos participantes relataram ter uma alimentação boa, 

porém aqueles que mencionaram ter uma alimentação ruim, 

informaram como justificativa o hábito/costume e a falta de 

tempo para isso. Esses resultados demonstraram que a maioria 

dos praticantes de atividade física tem uma alimentação mais 

saudável e balanceada ou estão em busca dela. Quando se 

relaciona com o consumo de suplementos, é possível observar 

a predominância de consumidores que relataram ter uma 

alimentação muito boa ou ótima, enfatizando a não 

necessidade do uso desses suplementos, mas sim de uma 

educação nutricional na população estudada. 

 

 

 Em relação aos produtos utilizados, os que são à base 

de proteína são os mais relatados. (Fig. 4). Todavia, no 

presente estudo e em outros trabalhos analisados, o Whey 

Tabela 4: Caracterização da amostra dos praticantes de 
musculação segundo a alimentação, 2016. 

 
Variável 

Total 
(n = 50) 

Masculino             Feminino 

  

Como consideram sua 
alimentação 

Muito boa ou ótima 
Boa, mas precisa melhorar   
Ruim 
Muito ruim 
 
Se ruim, por quê? 

Falta de apetite 
Hábito/Costume 
Falta de tempo 
Falta de interesse pela comida 

                    n          %                n         % 

                       
                      8          32                5         20 
                      15        60                13        52 
                      1          4                  4         16 
                      1          4                  3          12 
                       
                       n          %                n          % 

                      0           0                 1           14 
                      1           50               5           71 
                      2          100              1           14 
                      0           0                 3           43 
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Protein foi o mais citado entre eles. (KARKLE, 2015; BEZERRA; 

MACEDO, 2013; SANTOS et al, 2013; SILVA et al, 2011; 

PONTES, 2013; COSTA, 2012). A popularidade do Whey 

Protein é justificada por esse suplemento proteico conter um 

elevado valor nutricional e ser considerado de absorção rápida, 

influenciando diretamente na síntese proteica das células 

sanguíneas e teciduais (UCHOA et al, 2015). Logo, os 

indivíduos acreditam que o elevado consumo desse nutriente 

está associado ao aumento da massa muscular em um curto 

período de tempo. Por essa razão, aumentam o consumo de 

suplementos proteicos sem conhecer a sua real ingestão de 

proteína através da alimentação. Esse estudo não teve como 

objetivo avaliar o consumo de proteínas através da alimentação 

dos participantes. Apesar disso, sabe-se que um elevado 

consumo deste nutriente, através do somatório dos 

suplementos proteicos com a alimentação, pode acarretar em 

implicações sérias ao organismo (JOST; POLL, 2014). 

Evidências científicas apontam que o elevado consumo de 

proteína não aumenta a massa muscular, mas traz prejuízos à 

saúde (BIESEK, et al, 2015). 
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Figura 4: Frequência dos tipos de suplementos alimentares 
pelos consumidores (n=26), 2016.

 
 

 Além do mais, a maioria dos consumidores citam como 

justificativa para o uso do suplemento o ganho de massa 

muscular. (Fig. 5). Esse resultado corrobora com vários estudos 

pesquisados, afirmando que, frequentemente, os consumidores 

usam suplementos com o objetivo da hipertrofia muscular 

(VIEIRA, 2011; SANTOS et al, 2016; UCHOA et al, 2015; 

SOARES, 2014; KUBOTANI, 2012; SANTOS; PEREIRA, 2015; 

JOST; POLL, 2014). 

 
Figura 5: Justificativas citadas pelos consumidores pelo uso 
dos suplementos (n=26) e pela prática da atividade física 
(n=50), 2016. 

Homens Mulheres

89%
100%

22% 25%
33%

0%6% 0%
6%

0%
11%

0%6% 0%

Whey Protein BCAA Creatina Termogênico

Cafeína Hipercalórico Óleo de peixe
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Já com relação aos objetivos referidos pela prática da 

atividade física, a maioria citou como principal objetivo o ganho 

de força/massa muscular (Fig. 5), confirmando com Brito et al 

(2012), Santos et al (2016). Cruzando a justificativa pela prática 

da musculação com a justificativa pelo uso do suplemento, 

pode-se observar uma generalidade dos entrevistados que 

estão à procura de um ganho de massa muscular, 

independente do uso de suplementos. Um número elevado dos 

principais objetivos citados na pesquisa atual ou nas pesquisas 

analisadas tiveram como objetivo a melhora do corpo físico ao 

invés da saúde, dado esse preocupante devido a inversão de 

valores nessa população. 

Com relação aos possíveis efeitos colaterais que os 

produtos podem causar, a maioria dos consumidores (88,46%) 

relataram não sentir nenhum mal estar com os suplementos. 

Porém, os que informaram sentir mal estar (11,54%), sentiram 

77%

4%

15%

4%

12%

8%

4%

8%

Ganho de massa
muscular

Perda de peso

Compensar uma
dieta inadequada

Substituir
refeições

Porque faço
atividade física;…

Sentir-me melhor
e mais disposto

Outros

Todos

Suplementos

62%

34%

12%

14%

14%

Força e Ganho de
massa muscular

Hábito saudável

Emagrecimento

Melhorar
condicionamento

Todos

Atividade física
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tonturas e enjôos. No estudo de Silva et al (2011), alguns 

consumidores também mencionaram sentir os mesmos 

sintomas. Todavia, a maioria dos consumidores não relataram 

nenhum efeito adverso com o uso dos suplementos. (MENDES, 

2012; SOARES, 2014). Apesar disso, no presente estudo 

(53,85%) e na pesquisa de Brito et al (2012), o maior número 

de consumidores estão satisfeitos com o resultado destes, isto 

pela obtenção dos resultados esperados e por acreditarem no 

resultado que esses produtos proporcionam. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Por meio da atual pesquisa foi possível concluir que a 

maioria dos entrevistados fazem o uso de suplementos 

alimentares, onde os produtos mais consumidos são os à base 

de proteína. Estes eram consumidos predominantemente por 

homens, onde a fonte de indicação mais relatada foi o 

nutricionista. A justificativa mais citada pelos mesmos para o 

uso desses produtos foi o ganho de massa muscular e a maioria 

estava satisfeita com o consumo dos SA.  

Devido o alto consumo dos suplementos proteicos, se faz 

necessário uma pesquisa mais aprofundada sobre o consumo 

de proteína proveniente da alimentação e dos suplementos 

desses indivíduos para posteriormente comparação com a 

recomendação atual de proteína por praticantes de atividade 

física.  

Assim como, é importante acentuar que o nutricionista é o 

profissional qualificado para a prescrição dos SA, pois esse 

consumo deve constar dentro de uma alimentação equilibrada 

de forma individualizada para cada tipo de exercício praticado. 

Além disso, se torna imprescindível o profissional de nutrição 
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inserido nas academias para que ocorra medidas eficazes de 

educação nutricional nesta população.  
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RESUMO: A creatina tem sido considerada um suplemento 
nutricional efetivo na otimização do desempenho de atividades 
físicas. Assim, esse estudo descritivo objetivou caracterizar a 
utilização de creatina e o perfil dos praticantes de musculação 
de uma academia da cidade de João Pessoa/PB. A amostra 
contou com 50 praticantes de musculação, idade de 25.2±5.4 
anos (sendo 39 homens) que já faziam uso da creatina e que 
responderam a um questionário adaptado para os nossos 
objetivos. A análise dos dados foi realizada no software Instat 
(GraphPad Software inc, San Diego, CA). Os dados mostraram 
que os homens foram os maiores consumidores de creatina 
(78%) em relação às mulheres (22%). Quanto à dosagem, 66% 
relataram usar 5g de creatina diária e 22% faziam uso de 3g por 
dia, com 56% da amostra relatando seu uso no pré-treino. O 
nutricionista foi proferido por 28% da amostra como o 
profissional responsável pela sua prescrição. Considerando 
que a creatina tem como promessa a melhora do desempenho 
em atividades de alta intensidade e curta duração, os 
praticantes tem adotado este suplemento para os objetivos 

mailto:wlliane_soares@hotmail.com
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adequados, sendo o pré-treino considerado como o melhor 
horário para o seu consumo. Por fim, faz-se necessário a 
realização de mais estudos que avaliem os horários e dosagens 
do uso da creatina, a fim de corroborar para a sua eficácia como 
suplemento nutricional. 
Palavras-chave: Creatina. Suplemento nutricional. 

Musculação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A creatina é um composto naturalmente encontrado em 

alimentos de origem animal, e tem sido considerada um 

suplemento nutricional efetivo na otimização do desempenho 

de atividades físicas, sendo produzida no nosso corpo 

endogenamente pelos rins, fígado e pâncreas. Para praticantes 

de atividade física que buscam aumento da performance bem 

como hipertrofia e definição muscular, a literatura relata que são 

necessárias 5g/dia de creatina, porém nem os alimentos de 

origem animal contem esta quantidade. Para se ter uma ideia, 

um quilo de carne fornece apenas 4,5 gramas de creatina. 

Portanto, para melhorar o desempenho de atletas, é necessária 

a sua suplementação (COOPER et al., 2012). 

Na forma suplementada, a creatina se apresenta como 

uma substância incolor e cristalina e pode ser encontrada nas 

formas de pó, líquida, em tabletes e cápsulas, sendo a forma 

monohidratada a mais utilizada. No tecido muscular, é usada 

para a produção de fosfocreatina, um fator muito importante na 

formação de adenosina trifosfato (ATP), a fonte de energia para 

a contração muscular e tantas outras funções no nosso corpo 

(MENDES; TIRAPEGUI, 2002).  

 Este suplemento vem se popularizando cada vez mais 

no Brasil e um dos principais motivos dessa popularidade está 
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relacionado ao fato de apresentar resultados rápidos de ganho 

de massa muscular devido à retenção hídrica (MENDES; 

TIRAPEGUI, 2002). Além disso, outras principais funções da 

utilização da creatina seria aumento de volume e força 

muscular, diminuição da sensação de fadiga, além de oferecer 

mais explosão muscular, o que é interessante em esportes de 

curta duração (CÂMARA; DIAS, 2009). Cabe ressaltar que o 

efeito ergogênico da creatina é significante apenas em 

exercícios intermitentes de alta intensidade, nos quais esse 

substrato é o mais importante para a manutenção energética 

(GUALANO et al., 2008). 

  A despeito disso, a busca por um corpo esteticamente 

perfeito e a falta de uma cultura corporal saudável, tem levado 

a população a usar de forma abusiva, substâncias que possam 

potencializar no menor espaço de tempo possível os seus 

objetivos. Dentre essas substâncias, os suplementos tem um 

destaque primordial, talvez por falta de uma legislação rigorosa 

que autorize a sua venda sem receita médica, ou devido às 

indústrias lançarem constantemente no mercado produtos ditos 

ergogênicos prometendo efeitos imediatos e eficazes 

(ESPINOLA; COSTA; NAVARRO, 2008). Isso significa que é 

perigoso fazer uso de suplementos por conta própria e sem 

qualquer orientação de um profissional qualificado, pois embora 

pareçam inofensivos, dependendo da quantidade ou dos seus 

constituintes, estes podem ter consequências desagradáveis 

(SCHNEIDER et al., 2008). 

 Diante disso, o presente estudo objetivou caracterizar a 

utilização de creatina e o perfil dos praticantes de musculação 

de uma academia da cidade de João Pessoa/PB.  

.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Sujeitos do estudo 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa que foi realizada na FIT Academia localizada em 

uma área urbana de João Pessoa-PB. A academia oferece 

apenas a modalidade de musculação onde estão matriculados 

aproximadamente 500 alunos. Em nosso estudo, a amostra foi 

escolhida por conveniência e contou com 50 praticantes de 

musculação de ambos os sexos (sendo 39 homens), idade de 

25.2±5.4 anos e que já fizessem uso da creatina. Estes 

participantes foram abordados na chegada e no interior da 

academia, quando já se encontravam realizando a sua 

atividade no momento da coleta de dados. O critério de 

exclusão foi desistir de responder ao instrumento da pesquisa 

(questionário).  

 

 2.2 Questões éticas  

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, como processo 

de nº CAAE 42426915.6.0000.5178 de acordo com as 

exigências da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) e do Conselho Nacional de Saúde, através da sua 

resolução 466/12, que trata de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Os participantes foram devidamente esclarecidos a 

respeito dos objetivos e métodos a serem utilizados na 

pesquisa e, os que participaram, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  
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2.3 Instrumentos e procedimentos para a coleta de dados 

 

 Utilizou-se um questionário semiestruturado contendo 

perguntas quanto o perfil dos usuários da creatina, bem como 

características sobre o consumo desse suplemento (horário, 

dosagem, profissional responsável pela prescrição, entre 

outros). O mesmo foi constituído a partir do questionário 

validado por Garrido et al. (2008) e adaptado pela 

pesquisadora, a fim  de adequa-lo aos objetivos do estudo.  

 

2.4 Análise de dados  

 

 A análise dos dados foi realizada no software Instat 

(GraphPad Software inc, San Diego, CA). Utilizou-se a 

estatística descritiva expressa em valores percentuais 

apresentados através de gráficos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na figura (1) podemos observar a distribuição da idade 

dos participantes, onde 64% dos praticantes de musculação 

apresentavam uma faixa etária de 18 a 25 anos e 36% dos 

entrevistados apresentaram idade entre 26 e 35 anos. 
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Figura 1. Faixa etária dos participantes consumidores de 
creatina 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em pesquisa realizada por Sarmento, Balleiro e Zarzuela 

(2009), dados semelhantes foram encontrados, pois os autores 

relataram que a maior concentração de usuários de 

suplementos alimentares compreendia uma faixa etária entre 

15 e 27 anos (38,1%), seguido de 28 a 38 anos (18,3%). 

Carvalho e Orsano (2006) também observaram tal fato em seu 

estudo, observando que 83% dos indivíduos possuíam faixa 

etária de 18 a 29 anos e 17% idade entre 30 e 38 anos. Nessa 

faixa etária é comum à busca por padrões estéticos, como 

ganhos de massa muscular, além da busca por melhora do 

rendimento nas atividades de rotina, o que justifica essa 

característica de jovens frequentadores de academias.  

Na figura (2), dentre os 50 participantes praticantes da 

modalidade de musculação e consumidores do suplemento 

creatina, 78% (n=39) da amostra correspondiam aos indivíduos 

do sexo masculino, seguidos por 22% (n=11) do sexo feminino. 

 

64%

36%

18 - 25 ANOS

26 - 35 ANOS
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Figura 2. Distribuição dos consumidores de creatina quanto ao 
sexo 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Corroborando com os resultados acima apresentados, 

Domingues e Marins (2007) realizaram uma pesquisa na qual 

90,5% dos participantes que consomem ou já consumiram 

suplemento alimentar, incluindo creatina, eram homens e 

apenas 9,5% correspondiam a mulheres. Dados semelhantes 

foram também obtidos por em um estudo realizado por 

Carvalho e Orsano (2006), onde 79% dos consumidores de 

creatina pertenciam ao sexo masculino e 21% ao sexo feminino. 

Com isso, pode-se constatar no presente estudo que o 

consumo da creatina em forma de suplemento alimentar foi 

maior entre os homens do que entre as mulheres.  

 A figura (3) apresenta o nível de escolaridade dos 

entrevistados. Pode-se verificar que a maioria dos 

consumidores de creatina tinha o ensino superior incompleto 

(50%), seguido de ensino médio completo (30%), ensino 

78%

22%

MASCULINO

FEMININO



UTILIZAÇÃO DA CREATINA ENTRE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO DE UMA 
ACADEMIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 

376 
 

superior completo (16%), e uma pequena minoria possuía 

ensino médio incompleto (4%).   

 
Figura 3. Distribuição dos consumidores de creatina segundo 
grau de escolaridade 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Sarmento, Balleiro e Zarzuela (2009), também 

observaram fato semelhante em seu estudo, onde 85,7% dos 

indivíduos afirmaram estar cursando ensino superior ou já 

terem concluído. Resultado semelhante foi encontrado por 

Domingues e Marins (2007), sendo predominante pessoas com 

nível superior (70% dos entrevistados relataram estar cursando 

ou já terem concluído). Esses dados apresentados criam certa 

expectativa quanto ao conhecimento do correto uso dos 

suplementos alimentares, devido ao maior acesso as 

informações acerca do assunto, independentemente da 

formação acadêmica. Pereira, Lajolo e Hirschbruch (2003) 

também observaram tal fato em sua pesquisa, 69,9% dos 
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entrevistados tinham um nível de escolaridade superior 

completo ou incompleto. Isso demonstra que os frequentadores 

de academias de ginástica e consumidores de suplementos 

são, em geral, indivíduos com alto nível de escolaridade. 

 Ao serem questionados quanto ao período de tempo que 

praticam a atividade de musculação, pode-se destacar que a 

maioria dos participantes frequenta a academia a mais de 2 

anos (72%), e a minoria a menos de 3 meses (2%), conforme 

apresentado na fig. (4).  

 

Figura 4. Período de tempo que praticam musculação 

 
                          Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Podemos perceber em outros estudos, como o de Trog 

e Teixeira (2009), que 57,1% dos usuários de suplementos 

praticam musculação entre 1 a 4 anos. Domingues e Marins 
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(2007), também observaram que houve claro predomínio de 

24,5% entre 1 e 3 anos e 51% há mais de 3 anos, o que indica 

um longo período desta prática esportiva. Entretanto, nota-se 

que os participantes que consomem suplemento são na maioria 

aqueles que têm maior tempo de prática de musculação. 

Hirschbruch, Fisberg e Mochizuk (2008), também observaram 

tal fato em seu estudo, sendo a maior parte dos usuários de 

suplementos aqueles que praticam exercício há mais de um ano 

(60%). 

Na Figura (5), 44% dos participantes relataram praticar a 

musculação cinco vezes na semana, seguido de 30% que 

treinavam seis vezes na semana.   

Figura 5. Frequência semanal na academia 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 O perfil da amostra estudada aponta para frequentadores 

assíduos e pode ser relacionado ao estudo de Garrido et al. 

(2008), onde 82% afirmaram praticar musculação 5 ou mais 

dias na semana.  Silva et al. (2007) encontraram resultados 

similares em seu estudo, onde a frequência semanal média dos 

praticantes de musculação foi de 5 vezes na semana (36,5%).  

A Figura (6) apresenta os motivos pelos quais os 

participantes praticam a atividade de musculação, 46% da 

amostra relataram preocupação com a forma física, seguido 

pelo mesmo percentual que correspondeu a 46% da amostra 

que relata buscar a atividade de musculação com o objetivo de 

melhoria da qualidade de vida. 

 

Figura 6. Motivos para a prática da musculação 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 Discordando com os dados supracitados, Ravagnani et 

al. (2007), descreveram em seu estudo que 61% dos indivíduos 

priorizam a estética como motivo principal ao procurarem a 

academia e apenas 2% estão preocupados com a qualidade de 

vida ou com algum objetivo terapêutico. Em estudo realizado 

por Silva (2012), a maioria (90%) dos entrevistados respondeu 

que estavam preocupados com a forma física e apenas 10% 
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responderam a preocupação com a saúde e/ou qualidade de 

vida.  

 A intensa procura pela academia pode estar mudando no 

que diz respeito apenas à preocupação com a forma física, 

muitas pessoas estão se preocupando também com a saúde e 

com a qualidade de vida, visto que este fator é determinante 

para diminuição do risco de algumas doenças.  

A Figura (7) mostra que 44% dos participantes 

consumiam creatina seis vezes na semana, seguido de 40% 

que consumiam cinco vezes semanais 

 

Figura 7. Frequência do consumo de creatina pelos praticantes 
de musculação 

                      Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Sobral, Macêdo e Almeida (2014), demonstraram em seu 

estudo que a frequência semanal do consumo de creatina 

relatado pelos participantes foi de 4 a 5 vezes na semana 

(70,4%), igualmente observado em nossos dados. O consumo 

da creatina no presente estudo também esteve associado aos 

dias de treino, visto que a utilização é feita geralmente nos dias 

em que o praticante frequenta a academia.  
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 Já a Figura (8) mostra o consumo de creatina entre os 

praticantes de musculação nas diferentes fases do treino, de 

forma que 56% dos participantes relataram consumir o 

suplemento no período que antecede o treino, enquanto que 

44% relataram utilizar a creatina no período pós treino. 

 

Figura 8. Horário do consumo da creatina pelos praticantes de 
musculação 

                       Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Os resultados apresentados acima se assemelham ao 

estudo de Sobral, Macêdo e Almeida (2014), sendo constatado 

que 48,7% utilizavam o suplemento de creatina como pré-treino 

e 25,2% relatam utilizar após o treino. De acordo com Silva e 

Bracht (2001), o horário de consumo da creatina relatado pela 

maioria dos indivíduos foi o pré-treino como sendo o horário 

principal de consumo. Porém em pesquisa realizada por 

Segundo Corrêa e Lopes (2014), foi demonstrado que a 

suplementação de creatina pós-treino demonstrou favorecer a 
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ganhos na composição corporal e força em comparação ao 

grupo que utilizou a suplementação pré-treino.  

Conforme a Figura (9), observa-se que quanto à 

dosagem utilizada, 66% relataram utilizar 5 gramas de creatina, 

22% utilizam 3 gramas e 12%, 1 colher de chá. 

 

Figura 9. Dosagem de creatina utilizada pelos praticantes de 
musculação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  
 Peralta e Amancio (2002), afirmam que 3g de creatina 

por dia durante 30 dias, apresenta efeitos positivos quando 

comparados a altas doses (20g/dia). Segundo a ACSM (1999) 

quantidades menores, ou seja, 3 g/dia por 30 dias apresenta o 

mesmo efeito. Assim, altas doses seriam desnecessárias para 

aumentar o conteúdo deste composto no músculo (BALSOM et 

al., 1995). 
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 Em estudo realizado por Aoki (2004), foi utilizado o 

protocolo de saturação, sendo na primeira fase (sobrecarga) 

administrada 20 gramas de creatina por dia, divididas em 4 

doses, durante 5 dias. Na fase posterior (manutenção), a dose 

administrada foi de 2 gramas por dia. Segundo o estudo de 

Júnior et al. (2012), uma ingestão diária de 5g de creatina é 

suficiente para obter ganhos de massa muscular e peso 

corporal. Outro estudo afirma que é suficiente a administração 

de 2 a 5 gramas de creatina diária, ou outro protocolo que seria 

0,03g/kg de peso corporal por dia (ARAÚJO; RIBEIRO; 

CARVALHO, 2009).  

Hunger et al. (2009) concluíram que a suplementação de 

creatina, com ou sem saturação, associada ao treinamento de 

força periodizado, promove modificações positivas na 

composição corporal e aumento dos níveis de força máxima. 

Similarmente, Wilder et al. (2001) demonstraram que não foram 

observadas diferenças entre os grupos suplementados com e 

sem saturação no que diz respeito ao aumento da massa 

corporal e na massa magra da amostra. 

Na Figura (10), quanto os motivos do uso da creatina, 

grande parte dos entrevistados (48%) relatou utilizar a creatina 

para ganho de massa muscular, seguido de 34% que relataram 

utilizar este suplemento com o intuito de aumentar a resistência, 

e 18% visando a melhora da performance.  
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Figura 10. Motivos da utilização da creatina 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 Sobral, Macêdo e Almeida (2014), demonstraram em sua 

pesquisa que os objetivos mais citados pelos participantes 

foram hipertrofia (38,3%) e ganho de força (26,1%). Em estudo 

realizado por Dias et al. (2003), 20 homens militares do exército 

brasileiro foram submetidos à um teste sendo observado a 

influência da suplementação de creatina na composição 

corporal e performance do exercício de força. Foram divididos 

aleatoriamente um grupo controle com placebo e um grupo 

experimental com creatina, os resultados mostraram aumento 

na massa corporal (1,16 kg) e melhora na performance do 

exercício com a ingestão da creatina. 

 Em estudo realizado por Garrido et al. (2008), 59% dos 

entrevistados afirmaram ter percebido ganho de massa 

muscular após a suplementação com creatina. Araújo, Ribeiro 

e Carvalho (2009), acreditam que a creatina leva a mais rápida 

reposição de creatina fosfato e ATP, durante os intervalos dos 
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exercícios, contribuindo para o aumento da produção protéica.  

Em relação ao aumento da potência muscular, existem diversas 

evidências que comprovam a relação entre creatina e aumento 

de força, por elevar a quantidade de creatina fosfato no músculo 

esquelético, contribuindo no desempenho do exercício de força 

(MOSTARDA; AOKI, 2004).  

Em relação à indicação da utilização da creatina, pode-

se observar que 28% dos participantes relataram utilizar este 

suplemento por orientação do nutricionista e também esta 

mesma quantidade relatou utilizar por iniciativa própria, seguido 

de 16% que utilizam por influência de professores da academia, 

12% através de veículos de informação, e a minoria (8%) 

relatou ter sido orientada por vendedor de loja de suplemento 

ou amigo, conforme mostra a Fig.(11). 

 

Figura 11. Responsáveis pela prescrição da suplementação de 
creatina aos praticantes de musculação 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor 
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 No estudo de Hallak, Fabrini e Peluzio (2007), apenas 

14% dos entrevistados responderam consumir suplemento 

nutricional através da prescrição do profissional apto e 

capacitado. Já no estudo de Pedrosa et al. (2010), 20% dos 

entrevistados relataram consumir  o suplemento por indicação 

do nutricionista, o que pode ser semelhante ao presente estudo. 

Percebe-se assim, que com o passar dos anos, as pessoas 

estão se conscientizando  sobre o uso indiscriminado dessas 

substâncias, procurando cada vez mais a orientação do 

profissional capacitado. Com relação ao estudo de Hallak, 

Fabrini e Peluzio (2007), 26% relataram consumir suplementos 

por iniciativa própria, os instrutores de academia aparecem com 

16% o que pode ser correlacionado também com o presente 

estudo. Este é um dado ainda preocupante, visto que nenhum 

instrutor de musculação possui capacitação para prescrever a 

utilização de suplementos alimentares. Segundo a resolução 

CFN nº 390/2006, é estabelecida como atribuição do 

nutricionista, a prescrição de suplementos nutricionais 

necessários à complementação da dieta.  

 Sobre uma abordagem ética, vale salientar que o 

nutricionista é o profissional que está apto a prescrever 

suplementação, pois o mesmo possui capacitação oferecida na 

sua graduação, por meio de um auxílio que resguarde a 

integridade física dos indivíduos que optam pela utilização dos 

suplementos. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 Nossos dados mostraram que a maior parte dos 

praticantes de musculação consumia a creatina no período pré 

treino, sendo este considerado o melhor horário para o seu 

consumo, pois a creatina cria um reservatório energético 

prontamente disponível, além de promover um sistema de 

transporte de energia onde a fosfocreatina seria um carreador 

desta energia. 

 Assim, a dosagem recomendada para praticantes de 

musculação pode ser de 5g diárias, podendo ainda ser utilizado 

o protocolo de 0,03g/kg de peso corporal por dia, não sendo 

necessário realizar o período de saturação, pois foram 

demonstrados resultados positivos em indivíduos que não a 

realizaram. Entretanto, é necessário procurar o profissional 

habilitado para a prescrição correta do suplemento e cálculo da 

dosagem, visto que os protocolos podem variar considerando a 

individualidade de cada pessoa, de cada exercício e os 

objetivos almejados pelo indivíduo.  

 Neste estudo foi constatado que o nutricionista aparece 

como um dos principais responsáveis pela prescrição da 

creatina, quando comparado com estudos anteriores onde esse 

profissional aparece com última opção para a prescrição desse 

suplemento. A despeito disso, este dado ainda é preocupante, 

o que se faz necessário uma conscientização dos praticantes 

de exercício físico usuários desse suplemento, quanto ao 

profissional habilitado para sua prescrição, a fim de que sejam 

evitados os efeitos colaterais ocasionados pelo uso incorreto da 

creatina. 
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RESUMO: Os suplementos alimentares são recursos 
ergogênicos designados por qualquer substância ingerida de 
forma oral que contenha elementos com capacidade para 
complementar a dieta. São frequentemente comercializados na 
forma de comprimidos, líquidos, géis, pós ou barras. Estas 
substâncias podem ser derivadas de vitaminas, aminoácidos, 
proteínas, minerais e carboidratos. O presente estudo teve 
como objetivo analisar o uso indiscriminado de suplementos 
alimentares por praticantes de atividade física em academias. 
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de natureza 
aplicada com abordagem quanti-qualitativa, onde foram 
analisados 114 títulos e resumos. Do total analisado somente 
oito produções foram relevantes, uma vez que atenderam aos 
critérios de inclusões determinados. Verificou-se que 31,7% das 
pessoas utilizavam algum tipo de suplemento alimentar, sendo 
em sua maioria homens (78,9%). A fonte de indicação mais 
citada foram os instrutores e professores de Educação Física, 
seguida de auto indicação. Observamos a prevalência do uso 
incorreto por praticantes de atividade física nas academias, 
onde grande parte faz uso de algum tipo de suplemento, usando 
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como fonte de recomendação para utilização os instrutores e 
professores de educação física. Para que isso não ocorra, as 
pessoas precisam ter uma orientação adequada sobre o 
consumo de suplementos, sendo alertados sobre os riscos que 
correm ao consumi-los de forma indiscriminada e autônoma, 
para que dessa forma, se optem pelo uso de maneira correta e 
consciente.  
Palavras-chave: Suplementos. Uso incorreto. Riscos 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Os suplementos alimentares são recursos ergogênicos 

designados por qualquer substância ingerida de forma oral que 

contenha elementos com capacidade para complementar a 

dieta (PARRA; PALMA; PIERUCCI, 2011), melhorando o 

desempenho nas atividades esportivas e na diminuição da 

fadiga causada pelo esforço do músculo (LOPES; SOUZA; 

QUINTAO, 2014). São frequentemente comercializados na 

forma de comprimidos, líquidos, géis, pós ou barras. Estas 

substâncias podem ser derivadas de plantas, vitaminas, 

aminoácidos, proteínas, minerais e carboidratos. (PARRA; 

PALMA; PIERUCCI, 2011). Dentre as propriedades desses 

produtos, está o aumento muscular, redução da gordura 

corporal, aumento da habilidade anaeróbica, estimulação da 

recuperação, perda de peso, retardo do envelhecimento e 

melhora da estética corporal (MILANI; TEXEIRA; MARQUEZ, 

2014). Os suplementos alimentares melhoram o seu 

desempenho, compensando o estresse e ajudando a equilibrar 

uma dieta inadequada, sendo muitas vezes usados de forma 

abusiva, sem conhecer suas reais necessidades e os efeitos 

adversos no uso impróprio destes produtos. É necessário 
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verificar quem realmente precisa de suplementação, sendo 

indicado por um profissional qualificado. Possivelmente 

observaremos que o consumo de suplementos alimentares sem 

limite e sem a orientação de um especialista, prejudicará a 

saúde, acarretando danos e consequências quando 

consumidos em excesso, ao invés de auxiliar o ganho de 

músculos. O seu uso excessivo poderá aumentar massa de 

gordura e em longo prazo, ocasionará complicações nos rins e 

no fígado, onde os praticantes de academias fazem o uso sem 

conhecimento dos riscos que os mesmos causarão. 

Com o intuito de esclarecer e colocar em evidência 

alguns tópicos acerca desse assunto, a proposta deste estudo 

é analisar o uso indiscriminado de suplementos alimentares por 

praticantes de atividade física em academias. 

  

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi caracterizado como uma revisão integrativa 

da literatura, onde enquanto método de pesquisa possibilitou 

aos pesquisadores alcançar resultados de estudos 

desenvolvidos e analisados cientificamente para aplicação 

prática nos serviços de saúde, em todos os níveis de atenção 

(MENDES; SILVEIRA; GALVAO, 2008). Foi percorrido as 

seguintes etapas de acordo com Souza; Silva; Carvalho (2010): 

elaboração de pergunta norteadora, busca ou amostragem na 

literatura, coleta de dados, analise crítica dos estudos incluídos; 

discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. 

Neste sentido, buscou-se respostas para a questão norteadora: 

“Qual a incidência de praticantes de atividade físca em 
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academias que fazem uso incorreto de suplementos 

alimentares?”. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de artigos 

nas bases de dados do Ministério da Saúde (ANVISA), 

Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO) e Literatura Latino-

Americana em Ciências de Saúde (LILACS), utilizando-se os 

descritores controlados: Suplementos Alimentares, praticantes 

de musculação, academias, dieta diária, orientação medica, 

hipertrofia, exercícios físicos, uso incorreto e risco a saúde. 

Como critério de inclusão delineou-se: produção cientifica na 

língua portuguesa, publicações entre os anos de 2011 e 2016, 

trabalhos disponíveis na integra e relacionados com objetivo do 

presente estudo. Os dados foram dispostos considerando as 

seguintes variáveis: autores, titulo dos artigos, abordagem 

metodológica, objetivo e principais resultados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O fluxograma 1 demonstra a literatura identificadas e 
selecionadas segundo a base de dados. 
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FIGURA 1. Estudos selecionados na base de dados LILACS, SCIELO e 
ANVISA. 

 
 

Foram analisados no Fluxog. (1), 114 trabalhos 
referentes ao tema, entretanto foram encontrados 11 artigos 
científicos dos quais 9 foram selecionados por fazerem 
referências ao uso incorreto de suplementos alimentares por 
praticantes de atividades físicas em academias, uma vez que 2 
deles não se enquadravam dentro dos descritores. Na Tab. (1), 
apresentamos um resumo dos principais estudos publicados 
nos últimos cinco anos, incluindo autores, título dos artigos, 
abordagem metodológica, objetivo e principais resultados. 

A Tabela (1) que se segue contém a distribuição dos 
estudos selecionados. 
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TABELA 1 - Produções Cientificas sobre Atenção Farmacêutica, publicadas 
entre os anos de 2011 a 2016. 

Autor, ano Titulo Objetivo Metodologia Principais 
resultados 

NABUCO 
et al., 
2016 

Fatores 
associados ao 
uso de 
suplementos 
alimentares 
entre atletas: 
Revisão 
sistemática 

escrever a 
prevalência e as 
características 
do consumo e 
compreender 
quais fatores 
estão 
associados ao 
uso dos 
suplementos 
alimentares 
nessa população 
específica 

Realizou-se 
uma 
pesquisa 
bibliográfica. 
Foram 
incluídos 
estudos que 
investigaram 
a prevalência 
do uso de 
suplementos 
alimentares 
entre atletas, 
seus fatores 
associados, 
sem limite de 
idade e em 
ambos os 
sexos. 

A prevalência 
do uso de 
suplementos 
variou de 
37,5% a 98%. 
Os atletas têm 
consumido 
mais 
vitaminas 
buscando 
informações 
com seus 
técnicos, 
visando 
melhorar o 
estado geral 
de saúde. 
"Prática de 
esporte 
individual" e 
"alto volume 
de 
treinamento" 
foram 
identificados 
como fatores 
associados ao 
uso de 
suplementos 
alimentares. 

MOREIRA 
et al., 
2014 

Conhecimento 
nutricional e 
suplementaçã
o alimentar 
por 
praticantes de 
exercícios 
físicos 

Avaliar o uso de 
suplementos 
alimentares, 
consumo 
alimentar e 
conhecimento 
nutricional dos 
praticantes de 
exercícios 
físicos da cidade 
de Pelotas, RS, 
Brasil. 

O grupo de 
estudo 
constitui-se 
de 60 
indivíduos 
que 
responderam 
a um 
questionário 
e a um 
recordatório 
de 24 horas. 

Verificou-se a 
fonte de 
indicação 
mais citada 
foram os 
instrutores e 
professores 
de Educação 
Física, 
seguida de 
auto 
indicação. 
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FLAY et 
al., 2013 

Consumo de 
suplementos 
nutricionais 
por 
frequentadore
s de 
academias da 
cidade de 
Porto Alegre 

O objetivo do 
estudo foi 
verificar a 
prevalência do 
uso de 
suplementos 
alimentares nas 
academias da 
cidade de Porto 
Alegre. Foram 
entrevistados 
316 indivíduos 
com idade entre 
18-59 anos 

Foi realizado 
um contato 
com as 
academias 
para verificar 
o interesse 
na 
participação 
do presente 
estudo.  

Foram 
entrevistados 
316 indivíduos 
frequentadore
s de 22 
academias da 
cidade, A 
maioria 
relatou que 
frequenta a 
academia há 
mais de seis 
meses 
(71,5%), e 
6,3% afirmou 
frequentar 
academia há 
menos de um 
mês. 

AZEVEDO 
ET AL., 
2012 

Dismorfia 
muscular: A 
busca pelo 
corpo hiper 
musculoso 

O presente 
estudo tem o 
objetivo de 
analisar os 
aspetos 
socioculturais, 
psicológicos e o 
uso de recursos 
ergogênicos 
relacionados à 
dismorfia 
muscular, 
identificando os 
riscos à saúde 
promovidos por 
esse transtorno. 

Para o 
estudo 20 
indivíduos, 
de ambos os 
sexos, com 
idade a partir 
de 18 anos, 
praticantes 
de 
musculação 
e inscritos em 
comunidades 
específicas 
sobre 
dismorfia 
muscular. 

Neste estudo 
foi focado no 
uso de 
recursos 
ergogênicos, 
definida pelos 
atores sociais 
que 
apresentam 
compulsão 
pela prática do 
treinamento 
de força. 

BRUNACI
O ET AL., 
2013 

Uso de 
suplementos 
dietéticos 
entre 
residentes do 
Município de 
São Paulo, 
Brasil. 

Objetivo em 
avaliar a 
prevalência do 
uso de 
suplementos 
dietéticos, 
segundo estágio 
de vida e 
características 
sociodemográfic
as e 

Os 
participantes 
foram 
questionados 
se tomavam 
algo para 
suplementar 
sua 
alimentação 

A frequência 
diária de 
consumo foi 
relatada por 
82,9% dos 
consumidores
, seguida da 
frequência de 
"uma a seis 
vezes por 
semana" 
(12,2%) e 
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comportamentai
s. 

"menor que 
uma vez por 
semana" 
(4,9%). 

MENON 
ET AL., 
2012 

Consumo de 
proteína por 
praticantes de 
musculação 
que objetivam 
hipertrofia 
muscular 

Este estudo teve 
como objetivo 
avaliar o 
consumo de 
proteína dos 
praticantes de 
musculação que 
objetivam 
hipertrofia 
muscular em 
uma academia 
do interior do 
Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Foram 
selecionados 
voluntários 
praticantes 
de 
musculação, 
do sexo 
masculino, 
com idades 
entre 18 e 40 
anos 

Os achados 
neste estudo 
sugerem que 
a amostra não 
se caracteriza 
por apresentar 
o consumo de 
PTN acima ou 
abaixo do 
recomendado, 
tendo 
característica 
de dieta 
hiperproteica. 

DUARTE 
ET AL., 
2014 

Satisfação 
com a 
imagem 
corporal e 
uso de 
suplementos 
por 

Frequentador
es de 
academias de 
ginástica 

Verificar o nível 
de satisfação 
com a imagem 
corporal por 
frequentadores 
de academias de 
ginástica e a sua 
relação com o 
consumo de 
suplementos. 

Realizou-se 
estudo 
transversal 
com 
frequentador
es de 
academias 
(praticantes 
de 
musculação), 
com no 
mínimo seis 
meses de 
prática, de 
ambos os 
sexos e com 
idade entre 
20 e 40 anos.  

Observou-se 
que as 
pessoas que 
consumiam 
suplementos 
apresentaram 
maior 
satisfação 
com a imagem 
corporal do 
que aquelas 
que não 
utilizavam 
esses 
produtos. A 
satisfação 
com a imagem 
corporal foi 
semelhante 
em pessoas 
com 
diferentes 
tempos de 
prática de 
musculação. 

ANDRAD
E ET AL., 
2012 

Consumo de 
suplementos 
alimentares 
por clientes de 

Diante disso, 
objetivou-se 
conhecer o uso 
de suplementos 

A amostra foi 
composta por 
60 indivíduos 
entre 

A utilização de 
suplementos 
alimentares é 
um fenômeno 
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uma clinica de 
nutrição 
esportiva de 
São Paulo 

por clientes de 
uma clínica de 
nutrição 
esportiva, no 
intui 
to de saber se a 
procura por um 
profissional de 
nutrição limitou 
um possível 
consumo 
anterior de 
suplementos 
sem prescrição. 
 

20 e 56 anos, 
clientes de 
uma clínica 
esportiva de 
São Paulo. O 
critério de 
inclusão foi o 
indivíduo ter 
idade maior 
que 18 e 
menor que 65 
anos. 
 

que cresce a 
cada dia, fato 
comprovado 
pelo presente 
estudo, no 
qual entre os 
participantes, 
43,3% 
declarara 
m ter feito uso 
de algum tipo 
de 
suplemento 
antes de 
procurar a 
clínica 
pesquisada. 
 

SILVA ET 
AL., 2014 

Segurança 
alimentar de 
suplementos 
comercializad
os no Brasil 

Avaliar a 
segurança 
alimentar de 
suplementos 
dietéticos no 
Brasil. 

Os produtos 
foram 
pesquisados 
em 36 
websites dos 
mais 
relevantes 
em venda de 
suplementos 
no Brasil. 
Para a 
verificação 
da situação 
legal dos 
produtos e 
seus 
fabricantes, 
consultou-se 
a legislação 
brasileira e o 
banco de 
dados do 
Ministério da 
Saúde. 

Identificou-se 
3526 
suplementos, 
sendo 63% 
comercializad
os para fins de 
emagreciment
o e hipertrofia 
muscular. 
Dentre os 
3526 
produtos, 
68,7% 
possuíam 
obrigatoriedad
e de registro 
no Ministério 
da Saúde, 
sendo a 
maioria 
registrada 
como 
"Alimentos 
para atletas" 
(49%, 
n=1189). 
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Ao analisar os artigos, foi observado a prevalência do 
uso incorreto por praticantes de atividade física nas academias, 
onde grande parte faz uso de algum tipo de suplemento, usando 
estes por recomendação de instrutores e professores de 
educação física, seguida sem indicação. De acordo com 
Moreira et al (2014), o principal objetivo do uso de suplementos 
alimentares é a busca pelo aumento de massa muscular e, 
possivelmente, isto ocorre devido à orientação errônea 
informada por profissionais não especializados em nutrição 
esportiva, ou pelo fato de praticantes de musculação acreditar 
que a ingestão de grandes quantidades leva ao aumento da 
massa muscular, o que não é correto, pois para que esse 
aumento realmente ocorra é necessário ingerir quantidades 
adequadas e suprir a necessidade energética do organismo. 
Atualmente algumas práticas corporais tais como a compulsão 
pelo treinamento de força, vêm sendo justificada pelo desejo de 
se ter um corpo ideal. A aparência física parece ser forte 
elemento nas relações sociais, pois a ela são atribuídos 
significados e, ao almejar esses modelos corpóreos, o resultado 
é transmitido também no caráter de transformação pessoal. 
Essa idealização do corpo ideal, além de ser inspirada por 
alguns ídolos, enalteceu mais uma vez a cobiça pelo corpo 
proporcional. É justamente essa ilusão de que existem partes 
desproporcionais no corpo, que o vigoréxico assume um dos 
sinais do transtorno dismórfico corporal (AZEVEDO et al., 
2012). Na busca do tão sonhado corpo perfeito, a aparência 
física parece ser forte elemento nas relações sociais, não 
aceitando o seu próprio corpo, tendo, por exemplo, a dismorfia 
muscular que é na verdade alterações da percepção da 
autoimagem e prejuízos socioculturais, e na saúde e bem-estar 
dos indivíduos. O forte apelo publicitário e a expectativa de 
resultados rápidos, que exijam pouco esforço para obtenção de 
metas, sejam estéticos, sejam de saúde, podem contribuir para 
o uso indiscriminado dessas substâncias por pessoas que 
desconhecem seus riscos (BRUNACIO et al 2013). Alguns 
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estudos mostraram que frequentadores de academia costumam 
ter uma alimentação com suplementos, devido ao modismo e 
falta de informações e orientações adequadas (MENON 2012). 
Ao invés de serem usados para suprir as necessidades 
fisiológicas, quando não alcançadas na alimentação, os 
suplementos passaram a substituir refeições. É preciso ter 
cuidado, pois o uso inadequado pode gerar sobrecarga do 
metabolismo e causar diversas complicações à saúde. Quando 
tomado sem necessidade ou em excesso, os suplementos 
podem causar diversos problemas, principalmente ao 
metabolismo ósseo, renal e hepático. Além disso, levando em 
consideração que alguns produtos comercializados são 
contaminados com substâncias proibidas, outros riscos podem 
se tornar evidentes, tais como câncer, distúrbios hormonais e 
psicológicos, e doenças cardíacas. De acordo com Duarte et al 
(2014), verificou-se no presente estudo que para os homens, as 
imagens desejáveis eram na maioria das vezes as silhuetas 
com numeração acima da marcada como atual, que 
representam os corpos mais robustos, de um corpo mais 
musculoso como o ideal. Já para as mulheres, na maioria das 
vezes o desejo era de um corpo mais magro, sendo 
normalmente desejável a silhueta com numeração abaixo da 
identificada como atual, mostrando preferência pelos corpos 
mais magros, com menor volume corporal. Com o alto 
consumo, observa-se um numero significativo de pessoas que 
faz uso de suplementos, onde homens utilizam mais que as 
mulheres. Segundo Fayh et al (2013) uma das atribuições dos 
profissionais de saúde que atuam no esporte é a de 
aconselhamento, pois muitos suplementos nutricionais são 
seguros e podem auxiliar no desempenho físico, quando 
consumidos de forma adequada e aliados a uma dieta 
balanceada. A maioria dos atletas não busca informações sobre 
os benefícios ergogênicos com médicos e nutricionistas porque 
eles ressaltam os possíveis efeitos colaterais e 
contraindicações que o consumo do produto poderia ocasionar 
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ao indivíduo. Se o profissional estiver aberto a discutir questões 
relativas ao uso de suplementos de uma forma imparcial, estes 
poderiam ter mais credibilidade junto aos atletas e praticantes 
de exercício quanto à indicação e prescrição dos suplementos. 
Muitos dos suplementos são vendidos pela internet, em sites de 
compras, onde a maioria das ofertas são para hipertrofia 
muscular atribuídas à preferência dos consumidores por este 
tipo de produto. Segundo Silva (2014), a maioria dos produtos 
comercializados nos websites é ofertada em categorias 
proibidas pela ANVISA. Os termos utilizados como 
emagrecimento, hipertrofia, cura, anabolismo, queima de 
gorduras e similares são vetados no Brasil. A ANVISA justifica 
que estas expressões podem enganar o consumidor em razão 
dos produtos não proporcionarem os efeitos prometidos 
referentes à perda de peso, ganho ou definição de massa 
muscular. Observou em Andrade (2012), que o uso de 
suplementos nutricionais é bastante difundido atualmente. A 
atuação do nutricionista na área esportiva é essencial para um 
melhor acompanhamento dos indivíduos que praticam 
exercícios físicos. O nutricionista está apto a prescrever 
suplementos esportivos e fitoterápicos para esses praticantes, 
desportistas ou atletas, de acordo com o exercício praticado, 
frequência e duração, e em conjunto com uma alimentação 
balanceada e individualizada, pois a prescrição não pode ser 
realizada de forma isolada, e deve apenas fazer parte da 
correção do padrão alimentar. 
 

4 CONCLUSÕES  

 

Com os resultados do presente estudo, pode-se concluir 

que é crescente o número de frequentadores de academia que 

fazem uso incorreto de suplementos alimentares em busca de 

um corpo ideal epadrões de beleza, sem terem consciência dos 

seus reais efeitos. Observou-se o uso indiscriminado destes 
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suplementos alimentares sem seguir a orientação adequada 

por profissionais especializados, tendo a indicação por 

profissionais da própria academia, amigos, sites de internet, 

farmácias, onde não é correto, pois esses profissionais não são 

qualificados para indicar o uso desses suplementos. Logo, é 

importante que os praticantes de exercício físico tenham uma 

orientação adequada, pois o uso de maneira inadequada 

podem acarreta consequências à saúde e riscos hepáticos e 

renais. 
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RESUMO: O exercício físico é um dos parâmetros utilizados 
para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e 
promoção do bem-estar. A prática constante de exercícios 
físicos tem contribuído de forma positiva e significativa tanto 
para parâmetros relacionados a saúde como prevenção de 
doenças crônicas não transmissíveis tais como: diabetes, 
obesidade e hipertensão, quanto para promoção do bem-estar 
físico, aumento da autoestima e confiançaA musculação ajuda 
a aprimorar o desempenho atlético e modificar a composição 
corporal com a ingestão adequada de nutrientes.Trata-se de um 
estudo descritivo, transversal com 30 indivíduos de ambos os 
sexos com idades entre 18 e 35anos, praticantes de 
musculação com uso de suplementos nutricionais. Para 
verificar a ingestão de macronutrientes foi usado o recordatório 
alimentar de 24h e posteriormente foram analisados através do 
software DietWin versão 2013. Para a determinação da 
necessidade energética e macronutrientes utilizou-se as 
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recomendações da SBMEE. Dentre os indivíduos avaliados 
46,7% eram do sexo feminino e 53,3% do sexo masculino. Com 
relação a ingestão calórica 96,7% estavam com consumo 
inadequado, 96,7% também estavam com consumo 
inadequado com relação ao carboidrato, já o lipídio 73,3% teve 
o consumo abaixo da recomendação. No que diz respeito a 
ingestão proteica, 63,3% tiveram o consumo acima dos valores 
de referência utilizados.  
Palavras-chave: Consumo alimentar. Suplementos 

nutricionais. Musculação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos tempos, vem-se atribuindo grande 

importância à musculação devido aos seus benefícios 

relacionados à saúde, aprimoramento do desempenho de 

atletas e aumento da massa muscular. Para a modificação da 

composição corporal, os exercícios resistidos, ou seja, 

exercícios com pesos são os mais eficientes, pois contribuem 

de forma significativa com o aumento da massa corporal e da 

massa muscular, redução da gordura corpórea e força muscular 

(DAMILANO, 2006).       

A hipertrofia muscular é o objetivo prioritário para muitos 

atletas e esportistas. Com intuito de obter resultados rápidos e 

satisfatórios, os indivíduos consomem suplementos 

nutricionais, em especial os protéicos, que quando ingeridos na 

quantidade adequada proporcionam recuperação de energia, 

antes, durante e pós o treinamento e ajudam na manutenção 

das fibras musculares. No entanto, o consumo acima das 

recomendações de proteínas pode levar a danos à saúde como 

problemas renais e hepáticos (VIEIRA, 2011).  As 
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necessidades nutricionais de pessoas fisicamente ativas não 

são idênticas àquelas de indivíduos sedentários, pouco ativas 

ou que possuem características especificas como a presença 

de patologias.  A prática de atividades como a musculação 

requer uma maior cota energética e a consignação de 

recomendações nutricionais especificas representa uma 

ferramenta importante para o planejamento dietético. Para 

manutenção da performance, composição corporal e saúde 

deste grupo populacional, os nutrientes e suas quantidades 

corretas são essenciais (AMERICAN DIETITION 

ASSOCIATION, 2001).     

Para obtenção de resultados satisfatórios, deve-se haver 

interação entre atividade física e dieta equilibrada. Uma vez que 

a nutrição e o exercício físico estão relacionados, pois a 

ingestão adequada de nutrientes, tais como proteínas, 

carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais promove a melhora 

do rendimento do organismo (ARAÚJO; SOARES, 1999). 

 Além de fornecer energia, estes nutrientes têm diversas 

finalidades como construir e reparar tecidos, construir e manter 

o sistema esquelético e regulação da fisiologia corporal 

(WOLINSKY, 1996; DAMILANO, 2006).     

Segundo Navarro (2011).O consumo alimentar é um dos 

parâmetros de determinação da saúde nutricional,e para 

aumento da performance e garantia de saúde, a ingestão 

adequada de nutrientes e seus papeis são imprescindíveis. 

 A nutrição é um dos fatores que pode maximizar o 

desempenho desportista, pois sabe-se que o elevado aumento 

do esforço físico decorrente do exercício diário e a inadequação 

dietética expõem os praticantes de atividade física a distúrbios 

orgânicos como anemia, perda mineral óssea, distúrbios 
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alimentares e uma baixa ingestão de energia que poderá 

promover uma perda de massa muscular, disfunção menstrual, 

fadiga e, portanto, comprometimento do rendimento atlético 

(CABRAL, 2006).   

Os macronutrientes são essenciais para a manutenção 

do sistema imunológico, ao equilíbrio endócrino, a recuperação 

muscular e a manutenção e/ou melhora do desempenho 

atlético. Os micronutrientes exercem papel importante na 

síntese da hemoglobina, regulação metabólica, função 

imunológica, manutenção da saúde óssea e a proteção dos 

tecidos corporais contra danos oxidativos (TALES, 2003).  

O componente mais importante para um treinamento 

esportivo e um desempenho físico bem-sucedidos é fornecer 

quantidades adequadas de calorias para suportar o gasto 

energético e manter a força, a resistência, a massa muscular e 

a saúde em geral. As necessidades de energias e de nutrientes 

variam com o peso, a estatura, a idade, o sexo e a taxa 

metabólica e também com o tipo, a frequência, a intensidade e 

a duração da atividade e do desempenho físico (MAHAN; 

ESCOTT-STUMP, 2012).     

Uma ingestão inadequada de calorias compromete o 

treinamento esportivo por diminuir o desempenho e rendimento 

do praticante de atividade física e a necessidade de proteína na 

dieta é aumentada, pois algumas proteínas utilizadas em geral 

para o procedimento da síntese de proteínas estruturais 

(tecidos) e de proteínas funcionais (enzimas) são desviadas 

para fornecer energia (TIRAPEGUI, 2005). Além disso, 

compromete o fornecimento de nutrientes importantes 

relacionados ao metabolismo energético, ao sistema 

antioxidante, à reparação tecidual e à resposta imunológica 
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(PANZA et al., 2007).     As 

necessidades energéticas para praticantes de musculação 

variam de 37 a 41kcal/kg de peso corporal por. Dependendo 

dos objetivos, a taxa calórica pode apresentar variações mais 

amplas, com o teor calórico da dieta situando-se entre 30 a 

50kcal/kg de peso corporal por dia (TALES, 2003).  

 Os carboidratos são macronutrientes constituídos por 

moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio ligadas entre si. 

São classificados em carboidratos simples e carboidratos 

compostos de acordo com o número de unidades de açúcar 

presentes em sua molécula (DAMILANO, 2006).  

 São importantes substratos energéticos para a contração 

muscular durante exercício de alta intensidade e curta duração, 

como é o caso da musculação, é fundamental para a otimização 

dos estoques de glicogênio muscular e hepático, a manutenção 

da glicemia sanguínea durante o exercício e a adequada 

reposição das reservas de glicogênio na fase de recuperação 

(PANZA et al., 2007).     

É importante a utilização de estratégias nutricionais para 

ingestão adequada de carboidratos, objetivando aumentar os 

estoques corporais de glicogênio muscular e hepático, melhorar 

a resposta imunológica, o processo de recuperação e fornecer 

substrato energético para ser utilizado durante o exercício físico 

(TALES, 2003). Além disso, quanto mais os estoques de 

glicogênio nos músculos estão reduzidos, maior é a taxa de 

utilização da glicose sanguínea. Quando os estoques de 

glicogênio hepático estão depletados, as concentrações de 

glicose sanguínea diminuem, provocando em alguns 

esportistas sintomas como hipoglicemia, fadiga e redução da 

intensidade do exercício (GUERRA, 2002).  As 
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proteínas são as macromoléculas mais abundantes no 

organismo e desempenham diversas funções, entre elas: 

auxiliam no crescimento, reparação e manutenção de tecidos 

corporais, principal elemento estrutural da célula, participam do 

processo para a produção de energia, atua no sistema imune e 

são precursoras de hormônios, sendo, portanto, fundamental a 

qualquer dieta (WILMORE; COSTILL, 2001).  

Muitos atletas e esportistas relacionam o consumo extra 

de proteínas a ganho de massa muscular. Apesar de sua 

função anabólica, a ingestão proteica excessiva, não traz 

benefícios algum ao indivíduo, pois quando consumida em 

excesso, a energia extra é armazenada sob forma de gordura, 

ademais o nitrogênio adicional provido da ingestão excessiva 

de proteínas é eliminado pelo sistema urinário, provocando 

sobrecarga renal, já que os rins excretam muitos subprodutos 

do metabolismo proteico e hepático, pois o fígado é responsável 

pela metabolização dos aminoácidos (TALES, 2003). 

O processo de hipertrofia muscular ocorre quando a taxa 

de síntese de proteínas musculares excede a taxa de 

degradação proteica, ocasionando um saldo positivo no 

balanço proteico muscular. A produção de proteínas 

musculares pode permanecer alta até 48 horas depois do 

exercício. Tendo em vista a maximização do ganho de massa 

muscular, torna-se necessário a otimização dos fatores que 

promovem a síntese de proteínas e a diminuição da degradação 

de proteínas, tais como: uma apropriada recuperação entre as 

sessões de treinamento, já que os efeitos do exercício resistido 

sobre o tecido muscular pode persistir por cinco dias ou mais e 

para auxiliar na manutenção da concentração de aminoácidos 

no sangue, é relevante um aumento no número de refeições. 
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No entanto, a síntese proteica só será realizada se o conteúdo 

energético estiver adequado em relação ao gasto de energias 

diário, duração e intensidade do exercício, antagônico a isso, a 

proteína será utilizada como substrato energético, prejudicando 

por tanto, o desempenho do indivíduo (TIRAPEGUI, 2005). 

  Os lipídios são compostos formados por carbono, 

hidrogênio e oxigênio, entretanto com estrutura diferenciada 

com relação ao carboidrato. Estas macromoléculas além de 

proporcionarem reserva de energia para o funcionamento do 

organismo, elas são necessárias para absorção de vitaminas 

lipossolúveis e manutenção da temperatura do corpo. Apesar 

desses benefícios, quando em excesso, os lipídios trazem 

grandes prejuízos à saúde (DAMILANO, 2006).  

 Além disso, são essenciais para o desenvolvimento 

cerebral, indispensáveis para o mielinização e crescimento 

neural, para o desenvolvimento das retinas e são componentes 

essenciais das membranas celulares (BOSCO, 2013). Os 

lipídios são a principal fonte de energia, depois dos carboidratos 

durante o exercício físico. Grande parte do substrato lipídico é 

derivado dos ácidos graxos livres provenientes do tecido 

adiposo (BOSCO, 2013).    

Apesar dessas macromoléculas fornecerem uma 

quantidade maior de energia comprados aos carboidratos, os 

lipídios não são a primeira fonte de energia, isso se dá devido 

à dificuldade que o organismo tem de metaboliza-los 

(DAMILANO, 2006). Apesar de seus benefícios, deve-se fazer 

um controle na ingestão desses nutrientes, uma vez que, uma 

alimentação rica em colesterol e gordura total pode promover o 

desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como doenças 

coronarianas, diabetes e câncer. Uma alimentação com 
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quantidades reduzidas de lipídios para atletas pode contribuir 

para a redução significativa dos níveis de triglicerídeos 

intramusculares, acarretando em prejuízos ao desempenho 

atlético. Uma vez que os estoques de glicogênio hepático e 

muscular são restritos, a diminuição desses estoques de 

energia ocasiona a fadiga durante o treinamento físico (LESER, 

2005). 

 Ao prescrever uma dieta, a quantidade lipídica a ser 

ofertada, é o último passo a ser determinado, e é estipulada 

como complementação do valor energético total a ser oferecido 

na dieta, porém, deve atingir as recomendações de ácidos 

graxos essenciais e as gorduras saturadas não devem 

ultrapassar o limite recomendado, ou seja, 10% das calorias 

totais. As necessidades lipídicas segundo a Sociedade 

Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte variam entre 0,8 

a 1,2g/kg de peso corporal por dia (LESER, 2005).   

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar o 

consumo alimentar de praticantes de musculação com uso de 

suplementos nutricionais de uma academia do município de 

João Pessoa e como objetivos específicos avaliar o consumo 

alimentar por meio de recordatório de 24h e realizar a 

adequação de macronutrientes. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, no qual foi 

avaliado o consumo alimentar de praticantes de musculação 

com uso de suplementos nutricionais, em uma academia de 

João Pessoa, PB.      A 

população foi composta por 30 praticantes de musculação, do 
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sexo masculino e feminino, com idade entre 18 a 35 anos. O 

tempo médio de prática da atividade foi de no mínimo 6 meses, 

com frequência de três a seis vezes por semana e duração de 

60 minutos ou mais por dia. 

Os indivíduos foram selecionados segundo os seguintes 

critérios de inclusão: idade entre 18 e 35 anos, prática regular 

de exercício de força com frequência de 3 a 6 vezes por 

semana, com duração igual ou superior a 60 minutos por 

atividade e o treinamento ser de intensidade moderada ou 

intensa e ser consumidores de suplementos nutricionais. 

Como critérios de exclusão têm-se: praticantes de 

atividade física com idade inferior a 18 anos e superior a 35 

anos, com necessidades especiais, que não fazem uso de 

suplementos nutricionais e que não autorizasse a participação 

na pesquisa. 

 Foram realizadas visitas na academia com intuito de 

explicar aos praticantes de musculação o estudo em questão 

para verificar o interesse de participação pela população em 

estudo. Surgido o interesse, os mesmos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.      

 O consumo alimentar foi avaliado com aplicação de dois 

recordatórios de 24 horas (R24h) aplicados em diferentes 

intervalos de tempo de quinze dias, no período de novembro do 

ano 2015. Nas entrevistas, os participantes relataram em 

detalhes, desde os tipos de alimentos, como ingredientes que 

compõem as preparações, marca, forma de preparo e 

identificação da quantidade consumida, de acordo com o 

tamanho da porção e medidas caseiras de todos os alimentos 

e bebidas consumidos no dia anterior, a partir do primeiro 

alimento ingerido depois de despertar até a última refeição 
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antes de ir para a cama e incluindo alimentos consumidos 

dentro e fora do domicílio.     

 Um manual contendo desenhos de alimentos e de 

medidas caseiras nas quatro dimensões (pequena, média, 

grande e extragrande), mensurados em balança eletrônica 

e desenhados com base no peso real do consumo médio de 

alimentos validados para esta população foi utilizado, com o 

objetivo de quantificar de forma mais eficaz o tamanho das 

porções consumidas, minimizando prováveis deficiências de 

memória dos indivíduos entrevistados (LIMA et al., 2008; 

ASCIUTTI et al., 2005; GIBSON, 1990).    

 Os alimentos descritos no R24h foram transcritos e 

padronizados em um documento auxiliar. Todos os alimentos 

foram convertidos em gramas com auxílio do Manual acima 

mencionado (ASCIUTTI et al., 2005). As preparações dos 

alimentos foram desmembradas segundo seus ingredientes e 

quantidades. Os alimentos foram avaliados pelo software de 

Nutrição, Dietwin versão 2013, para analisar os nutrientes, este 

software conta com aproximadamente 5230 alimentos e 

receitas cadastrados de acordo com a tabela TACO 4ª versão 

e a tabela DIETWIN, que é uma compilação de várias tabelas, 

como IBGE, USDA, CENEXA, Alemã, Repertório Geral dos 

Alimentos, Fichas técnicas de receita. Para a determinação da 

necessidade energética e de macronutrientes, utilizou-se as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do 

Exercício e do Esporte com o peso atual do paciente. 

 Existem vários procedimentos estatísticos, disponíveis, 

para estimar a distribuição da ingestão habitual, sendo utilizado 

pela equipe o Método de múltiplas fontes (Multiple Source 

Method - MSM), on line, disponível no site 
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(https://msm.dife.de/tps/msm/). O MSM é uma técnica 

estatística proposta pela European Prospective Investigation 

Into Câncer and Nutrition.     

 Para a avaliação da ingestão de nutrientes apenas 

registros de 24 horas completos com consumo de energia entre 

500 e 5.000 kcal/dia foram consideradas (COSTA et al., 2008).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população de estudo foi constituída por 30 indivíduos 

praticantes de musculação de uma academia da cidade de João 

Pessoa – Paraíba de ambos os sexos, sendo 14 (46,7%) do 

sexo feminino e 16 (53,3%) do sexo masculino Fig. (1). 

 

Figura 1. Distribuição da população avaliada segundo o sexo. 

Fonte: LIMA et al. (2015). 

 
A média e o desvio padrão de idade encontrado foi de 26,6 

± 4,06. O indivíduo mais jovem avaliado tinha 19, enquanto o 

https://msm.dife.de/tps/msm/
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mais velho apresentava 34 anos. Com relação ao tempo que 

treinam musculação a média foi de 4,04 ± 4,65. Sendo o mínimo 

encontrado de 06 meses e o máximo de 15 anos, uma vez que, 

um dos critérios de inclusão para o estudo era que o tempo de 

treinamento fosse de no mínimo 06 meses.    

 No que diz respeito a frequência de treino, 20% (n=6) dos 

indivíduos praticam musculação 6 vezes por semana, enquanto 

53,3% (16) praticam 5 vezes, já 20% (n=6) praticam 4 vezes por 

semana e apenas 6,7% (n=2) praticam musculação 3 vezes por 

semana. A média do tempo de treinamento foi de 70 minutos 

diariamente.     A Tab. (1) apresenta os tipos 

de suplementos nutricionais utilizados pela amostra em estudo, 

bem como, frequência de uso dos mesmos. Encontrou-se maior 

prevalência no consumo de suplementos proteicos e 

aminoácidos (96,7%), seguidos pelos carboidratos (20%) e 

outros aqui não mencionados (20%). Nota-se que, grande parte 

dos indivíduos consomem suplementos de proteínas e 

aminoácidos.      

 Comparando os dados do presente estudo com  a 

literatura, no estudo realizado por Duarte et al., (2007) em 

academias de São Paulo, observou-se também, que entre os 

suplementos consumidos, o mais mencionado foi o de proteínas 

e aminoácidos (75%). Corroborando também com o estudo de 

Côrrea; Navarro (2014) ;  Hallak et al., (2007). 
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Tabela 1. Distribuição do uso de suplementos nutricionais pelos 
praticantes de musculação, João Pessoa – PB, 2015. 

Variáveis N % 

Tipo de suplemento 

Proteína e aminoácidos 
Proteína e aminoácidos + 
creatina 
Carboidratos 
Vitaminas e minerais 
Outros 

 
29 
2 
 

6 
5 
6 

 
96,7 
6,7 

 
20 

16,7 
20 

Frequência de uso 

Diariamente 
5 a 6 vezes por semana 
4 a 3 vezes por semana 

 
5 
17 
8 

 
16,7 
56, 6 
26,7 

Fonte: LIMA et al. ( 2015). 

 

De acordo com as análises dos recordatórios, a ingestão 

habitual de macronutrientes, apresentou em ambos os sexos 

uma baixa ingestão calórica, glicídica e lipídica. Já o consumo 

de proteínas encontrou-se em excesso.   De 

acordo com a Tab. (2), nota-se que 93,4% dos participantes 

estão com o consumo de calorias totais abaixo das 

recomendações para praticantes de musculação segundo a 

Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte 

(SBMEE) que varia entre 37 a 41kcal/kg/dia. Logo, o 

rendimento poderá ser comprometido, uma vez que a fadiga 

será rapidamente alcançada, além disso o glicogênio muscular 

não será suficiente para realizar trabalho sem que haja 

depleção proteica e um dos objetivos prioritários neste exercício 

que é a hipertrofia muscular não será alcançado.  Por outro 

lado, 3,3% consumiu acima do recomendado, portanto esse 
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excesso de calorias quando não utilizado durante o treinamento 

físico será convertido em gordura no organismo. E apenas 3,3% 

da amostra consumiu a quantidade calórica recomendada, 

podendo, por tanto obter o resultado esperado. 

 

Tabela 2. Consumo de calorias por quilo de peso dos indivíduos 
avaliados em uma academia de musculação de João Pessoa – 
PB, 2015. 

(Kcal/kg/dia) N (%) 

↓ 37 28 (93,4%) 

37 – 41 1 (3,3%) 

↑ 41 1 (3,3%) 

Fonte: LIMA et al. (2015). 

 

Na Tab. (3) verificou-se que 96,7% dos participantes 

consomem carboidratos abaixo do recomendado (SBMEE) que 

varia de 5 a 8g/kg/dia. Este, abaixo do valor recomendado, de 

carboidrato, na literatura é relatado por prejudicar o rendimento 

durante o exercício físico do praticante de musculação, devido 

a uma quantidade reduzida de estocagem do glicogênio 

muscular e hepático, promovendo a fadiga.  

Apenas 3,3% está com o valor, dentro da faixa de 

recomendação, refletindo, portanto, no treinamento físico, o 

qual poderá ser realizado de forma adequada o exercício.  
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Tabela 3. Consumo de carboidratos por quilo de peso dos 
indivíduos avaliados em uma academia de musculação de João 
Pessoa – PB, 2015. 

(g/kg/dia) N (%) 

↓ 5 29 (96,7%) 

5 – 8 1 (3,3%) 

↑ 8 - 

Fonte: LIMA et al. (2015). 

 

 Estudo semelhante a este, realizado por Andrade et al., 

(2013), também em academias, observou-se dietas 

hipoglicídicas por grande parte dos participantes (59%). 

Também foi observado dados semelhantes a estes em uma 

pesquisa realizada por Lima et al., (2015), que 81% da amostra 

estava com consumo de carboidrato abaixo da faixa de  

recomendação.       

 Analisando os dados da Tab. (4) observou-se que 63,3% 

dos participantes, estão consumindo proteínas em excesso 

segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do 

esporte (2003), destes, 3,3% consome três vezes a quantidade 

proteica recomendada. Nota-se, portanto, que a síntese 

proteica está sendo realizada, uma vez que, a taxa de síntese 

proteica muscular é maior que a de degradação. 

 Percebeu-se também que 26,7% está com o consumo 

dentro da faixa de recomendação, e por tanto, poderão obter 

resultados positivos. Por outro lado, 10% está com consumo 
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abaixo segundo a recomendação da SBMEE que é entre 1,4 a 

1,8g/kg/dia para praticantes de musculação. Logo, a hipertrofia 

muscular será comprometida, pois a ingestão diminuída não irá 

suprir as necessidades deste indivíduo e tão pouco obterá 

resultados satisfatórios, já que não haverá a síntese proteica e 

sim a degradação de proteínas musculares. 

 

Tabela 4. Consumo de proteínas por quilo de peso dos 
indivíduos avaliados em uma academia de musculação de João 
Pessoa – PB, 2015. 

(g/kg/dia) N (%) 

↓ 1,4 3 (10%) 

1,4 – 1,8 8  (26,7%) 

↑ 1,8 19 (63,3%) 

Fonte: LIMA et al. (2015). 

 

 Analisando a Tab. (5), verificou-se que, apenas 26,7% 

apresentou consumo dentro da faixa de recomendação dos 

lipídios preconizadas pela SBMEE, por tanto, supõe-se que não 

afete o funcionamento do organismo. Já 66,7% teve um 

consumo abaixo da recomendação que é de 08 a 1,2g/kg/dia, 

prejudicando o desempenho físico, uma vez que, os níveis 

intramusculares de triglicerídeos estão reduzidos, ocasionando 

a fadiga durante o exercício, já que os estoques de glicogênio 

hepático e muscular são restritos. Além disso, deficiência na 

ingestão deste macronutriente, prejudica a proteção de órgãos 

vitais e das articulações, além de prejudicar a absorção de 

vitaminas lipossolúveis, afetando, portanto, nos processos 

metabólicos (SBMEE, 2003).     
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 Ao contrário de 6,6% que teve a ingesta acima do 

recomendado, podendo sofrer consequências devido ao 

consumo aumentado deste nutriente, como o desenvolvimento 

de doenças coronarianas, diabetes e câncer.  

 

Tabela 5. Consumo de lipídios por quilo de peso dos indivíduos 
avaliados em uma academia de musculação de João Pessoa – 
PB, 2015. 

(g/kg/dia) N (%) 

↓ 0,8 20 (66,7%) 

0,8 – 1,2 8  (26,7%) 

↑ 1,2 2 (6,6%) 

Fonte: LIMA et al. (2015). 

 

4 CONCLUSÕES  

       

 Com base nos resultados do presente estudo, observou-

se que a maioria dos indivíduos avaliados, quer no gênero 

masculino quer no gênero feminino, ambos estavam com o 

consumo de calorias abaixo da recomendação para a prática de 

musculação, assim como a ingestão de carboidratos e lipídios. 

Quanto ao consumo de proteínas, a ingestão deste 

macronutriente estava acima das recomendações 

preconizadas pela SBMEE pela maioria dos indivíduos.  

 Logo, conclui-se que tanto os homens quanto as 

mulheres praticantes de musculação, mostraram inadequação 

nutricional. Havendo, portanto, a necessidade de práticas 
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educativas no âmbito da alimentação na atividade física, além 

de profissionais qualificados na área esportiva, para que 

nutricionistas prescrevam dietas equilibradas com intuito de 

atingir as necessidades especializadas, diminuir a fadiga 

durante o exercício físico, aumentar a resistência e força 

muscular e consequentemente, melhorar a performance e 

desempenho físico. 
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RESUMO: Encontrada em alguns alimentos e  sintetizada pelo 
organismo através da exposição aos raios solares, a vitamina D 
ou vitamina da luz solar, é responsável por regular o 
metabolismo ósseo. Capaz de auxiliar no bom funcionamento 
do organismo, a vitamina D, pode estar associada com o 
desempenho dos atletas. Assim sendo, o objetivo desse 
trabalho foi realizar uma síntese de trabalhos científicos sobre 
vitamina D, sua suplementação e influência sob o desempenho 
de atletas. Para isto, realizou-se um levantamento bibliográfico 
sobre a importância da vitamina D para atletas, a partir de 
artigos publicados nos últimos cinco anos, nas bases de dados 
Periódico Capes, Scielo, Science Direct e de livros. Estudos 
relatam que niveis séricos inadequados de vitamina D, estão 
associados a osteoporose, homeostase do cálcio e PTH, entre 
outras patologias. Sendo a suplementação vitamínica uma 
alternativa para elevar os níveis de vitamina D no organismo. 
Alguns estudos sugeriram que a manutenção dos níveis séricos 
adequados de vitamina D reduz a inflamação e auxilia na 
recuperação de lesões, e que baixos níveis de vitamina D em 
atletas podem diminuir a força muscular e aumentar o risco de 
lesões. Entretanto, outros estudos com atletas não 
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apresentaram alterações nos parâmetros musculares. Assim 
sendo, faz-se necessário a realização de mais pesquisas que 
ratifiquem ou não a eficácia da suplementação da vitamina D 
em atletas. 
Palavras-chave: Vitamina da luz solar. Hipovitaminose. Saúde. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A vitamina D ou vitamina da luz solar é bem conhecida 

pela sua importância para saúde óssea, por regular a 

homeostase do cálcio e relação com o paratormônio (PTH), que 

juntos regulam o metabolismo ósseo. Suas fontes alimentares 

não estão inseridas no consumo diário de muitas pessoas, 

como o óleo de fígado de peixe, mas sua principal fonte de 

síntese, a luz solar, está disponível no cotidiano da população. 

Ainda assim, há evidências de que os níveis séricos da vitamina 

D encontram-se inadequados numa grande parcela da 

população. 

A quantificação sérica da vitamina D pode ser realizada 

por diferentes métodos analíticos (cromatográficos e 

imunométricos), porém distinguem-se pelo grau de 

detalhamento da quantificação. Os parâmetros de classificação 

da vitamina D são: ≤ 20 ng/dL é considerado deficiência, entre 

21 e 29 ng/dL, insuficiência e 30 a 100 ng/dL como suficiência. 

Sabe-se que uma dieta equilibrada influencia a 

performance e desempenho dos atletas, mas nem sempre a 

dieta consegue atingir seus valores ideais de nutrientes apenas 

sob forma de alimentos naturais, sendo necessário a utilização 

de suplementos alimentares, como os vitamínicos e minerais. 

Dentre os indivíduos afetados pela insuficiência de 

vitamina D estão os atletas, variando em grau de acordo com o 
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tipo de esporte, cor da pele e localização geográfica. O impacto 

dessa deficiência sobre o desempenho dos atletas tem sido 

muito estudado a fim de determinar as consequências da 

insuficiência/hipovitaminose e uma dose de suplementação da 

vitamina D adequada. 

Sendo assim, objetivou-se realizar uma síntese de 

trabalhos sobre vitamina D, sua suplementação e influência sob 

o desempenho de atletas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho é do tipo pesquisa bibliográfica, pois o estudo 

é sistematizado desenvolvido com base em material publicado 

em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral. Quanto à natureza, é classificada 

como aplicada, pois o objetivo é gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, 

envolvendo verdade e interesses locais (Vergara, 2003). 

Baseou-se em levantamento bibliográfico sobre a importância 

da vitamina D para atletas. A revisão bibliográfica foi realizada 

a partir da seleção de trabalhos publicados em língua 

portuguesa, inglesa e espanhola indexados em base de dados 

Periódico Capes, Scielo, Science Direct dos últimos cinco anos 

e de livros. Após a seleção dos artigos foi feita a leitura dos 

mesmos e os aspectos relevantes foram descritos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vitamina D: conceito, fontes, função e síntese 

Vitamina D, também conhecida como a vitamina da luz 

solar, trata-se de um pré-homônio que em ação conjunta com o 

paratormônio (PTH) regulam a homeostase do cálcio e do 

metabolismo ósseo (MAEDA et al., 2014; MAHAN; ESCOTT-

STUMP, 2005). Obtida de fontes alimentares, como por 

exemplo, óleo de fígado de bacalhau, alguns peixes (salmão, 

atum, cavala), leite e derivados, gema de ovo, manteiga, 

margarina e alguns cogumelos, como também pela síntese 

cutânea endógena através da exposição a luz solar e o 

colesterol da pele, sendo esta a principal fonte da vitamina 

(MAEDA et al., 2014; MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005; 

GARCÍA FERNÁNDES; LUCA, 2012; GILABERTE et al., 2011).  

Evidências mostram que a vitamina D modula a síntese 

de PTH, aumenta a absorção de cálcio pelo intestino, melhora 

a massa óssea e a função muscular e juntamente com o cálcio 

e fósforo atuam na manutenção da homeostase óssea e saúde 

dos ossos e dentes (MAEDA et al., 2014; MAHAN; ESCOTT-

STUMP, 2005). 

A 1,25(OH)2D aumenta a absorção de cálcio em 30-40% 

e de fósforo em até 80%, estimula a expressão do receptor de 

ativação do fator nuclear Kβ em osteoblastos, induzindo a 

diferenciação de monócitos imaturos em osteoclastos maduros 

(GARCÍA FERNÁNDES; LUCA, 2012). Sem a vitamina D, o 

cálcio é absorvido entre 10-15% e o fósforo em cerca de 60% 

(ALVES et al., 2013). 

Estudos mostraram que o uso de colecalciferol está 

relacionado com a diminuição do número de quedas entre 
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idosos e que valores elevados de 25(OH)D mostra menor risco 

de câncer colorretal e doença periodontal (MAEDA et al., 2014).  

Encontrada nas formas de vitamina D2 ou ergocalciferol, 

obtido de leveduras e plantas, e Vitamina D3 ou colecalciferol 

(MAEDA et al., 2014), é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, é 

absorvida juntamente com gorduras. Quando expostos à 

irradiação ultravioleta, os esteróis 7-desidrocolesterol (origem 

aninal) e o ergosterol (origem vegetal) servem como 

precursores da vitamina D, pois há a abertura do anel fotolítico 

(LICHTENSTEIN et al., 2013). 

Sua síntese cutânea endógena ocorre da seguinte forma: 

na exposição solar, os fótons ultravioleta B (UVB) penetram na 

pele produzindo o pré-colecalciferol. Esse intermediário sofre 

uma isomerização dependente da temperatura e é convertido 

em colecalciferol ou vitamina D. Em seguida o colecalciferol é 

transportado para o fígado através da proteína ligadora de 

vitamina D (DPB), sofrendo então uma hidroxilação do carbono 

25, havendo a formação de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D). 

Esse processo depende da combinação de suprimentos 

cutâneos e dietéticos da vitamina D (MAEDA et al., 2014).  

A próxima etapa ocorre nos rins, onde a 25(OH)D é 

transportada pela DBP e convertida em calcitriol ou 1,25 

diidroxi-vitamina D [1,25(OH)2D] através da estimulação do 

PTH. O 1,25(OH)2D é o metabólito responsável por estimular a 

absorção de cálcio e fosfato pelo intestino e pela mobilização 

do cálcio para o osso. Seus órgãos-alvo são intestino, ossos, 

glândulas paratireoides e rins. Ao se ligar com o receptor de 

vitamina D (VDR), interage com o receptor do ácido retinóico e 

liga-se às sequências do DNA conhecidas como elemento 

responsivo à vitamina D (MAEDA et al., 2014). A figura 1 ilustra 

a produção endógena e exógena da vitamina D. 
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Figura 1: Produção endógena e exógena de vitamina D. 

Fonte: Peregrín; Rodrígues; Castellano, 2012. 

 

O PTH estimula a síntese, enquanto o fator de 

crescimento de fibroblasto (F23) inibe. Portanto, uma queda da 

25(OH)D3 estimula a produção de PTH (LICHTENSTEIN et al., 

2013). 

Resumidamente, a vitamina D originada da pele ou dieta 

é inerte, requerendo então uma hidroxilação no fígado através 

da 25-hidroxilase, transformando em 25-hidroxivitamina D. A 

nível renal, sofre mais uma hidroxilação pela 1α-hidroxilase 

(CYP27B1), formando a 1,25-dihidroxivitamina D (1,25(OH)2D), 

a forma biologicamente ativa da vitamina, demonstrado na 

Tabela 1 (ALVES et al., 2013). 
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Hipovitaminose D 

 

Por não haver consenso quanto à concentração 

plasmática de vitamina D para determinação de sua deficiência, 

usa-se como ponte de corte os valores de 25(OH)D3 

comparados com os valores de PTH aumentados (GARCÍA 

FERNÁNDES; LUCA, 2012; LICHTENSTEIN et al., 2013). O 

aumento dos níveis de PTH, elevam a atividade renal da 1α-

hidroxilase que converte a 25(OH)D em 1,25(OH)2D. Com o 

aumento dessa conversão, as dosagens de 1,25(OH)2D podem 

aparecer normais mesmo em casos de deficiência da vitamina 

D, portando, a forma ativa não fornece dados fiéis sobre o 

conteúdo corporal de vitamina D (ALVES et al., 2013). 

A quantificação do metabólito 25(OH)D é a melhor forma 

de avaliar o status de vitamina D de uma pessoa. Os 

parâmetros são classificados como deficiente, insuficiente ou 

suficiente em vitamina D. Valores abaixo de 20 ng/dL são 

considerados como deficiência, de 21 a 29 ng/dL como 

insuficiência e de 30 a 100 ng/dL como suficiência.  

Métodos cromatográficos e imunométricos podem ser 

usados na avaliação da vitamina D, sendo considerado padrão-

ouro o método baseado em cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). O método imunométrico é o mais utilizado 

em laboratórios clínicos, porém dosam concomitantemente as 

vitaminas 25(OH)D2 e 25(OH)D3, enquanto o HPLC e a 

espectrometria de massa distinguem as duas formas, 

disponibilizando um resultado para cada fração 

(LICHTENSTEIN et al., 2013; MAEDA et al., 2014). 
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Tabela 1. A vitamina D na natureza e no organismo humano 

Nomenclatura Característica 

Colecalciferol ou 

vitamina D3 

Presente em alimentos de 

origem animal e em 

suplementação vitamínica 

Ergocalciferol ou 

vitamina D2 

Presente no óleo de fígado de 

bacalhau e outros peixes 

(salmão, cavala e arenque), 

além de fontes vegetais e 

cogumelos 

Calcifediol ou calcidiol ou 

25-hidroxivitamina-D3 ou 

25(OH)D3 

Forma habitualmente dosada no 

organismo; tem meia-vida de 2 a 

3 semanas 

Calcitriol ou 1,25-

diidroxivitamina-D3 ou 

1,25(OH)D3 

Forma ativa no organismo 

humano; tem meia-vida de 4 

horas e pode ser dosada em 

condições clínicas específicas 

Fonte: LICHTENSTEIN et al., 2013 

 

Os níveis séricos da vitamina podem ser afetados por 

fatores ambientais, incluindo a exposição aos raios UVB, estilo 

de vida do indivíduo, como uma alimentação balanceada, 

estado nutricional, como também presença de câncer de pele 

ou lúpus eritematoso sistêmico e uso de medicações 

(antifúngicos, corticoides, anticonvulsionantes e antirretrovirais) 

(MAEDA et al., 2014; LICHTENSTEIN et al., 2013). Pacientes 

de pele negra, idosos, gestantes, pós-cirurgia bariátrica ou com 

insuficiência renal crônica possuem maiores chances de ter 

deficiência da vitamina D. Favorecem a concentração 

adequada da vitamina exercitar-se ao ar livre, idade mais 
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jovem, suplementação oral, estação do ano e residir em 

latitudes baixas e cidades litorâneas e ensolaradas (MAEDA et 

al., 2014; LICHTENSTEIN et al., 2013).  

A hipovitaminose D é considerada um problema de 

saúde pública, devido sua alta prevalência que pode até atingir 

mais de 90% dos indivíduos de uma população, incluindo o 

Brasil (MAEDA et al., 2014).  

A hipovitaminose D remete a consequências no 

funcionamento normal do organismo, dentre elas, fraqueza 

muscular, miopatia e hiperparatiroidismo secundário que está 

relacionado ao aumento da reabsorção óssea, esclerose 

múltipla, certos tipos de câncer (mama, cólon, próstata, 

pâncreas), diabetes mellitus, psoríase, doenças 

cardiovasculares e hipertensão arterial (MAEDA et al., 2014; 

GARCÍA FERNÁNDES; LUCA, 2012; GILABERTE et al., 2011). 

Sobre essa correlação inversa entre PTH e 25(OH)D tem sido 

descrita em algumas pesquisas, sendo considerado como valor 

de corte da 25(OH)D entre 28 e 40 ng/mL (MAEDA et al., 2014). 

A recomendação de ingestão diária da vitamina D 

determinada pela tabela nutricional brasileira é de 200 UI, já o 

Institute of Medicine dos Estados Unidos determinou em 2011 

na tabela de Referências de Ingestão Dietética (DRIs) que a 

recomendação diária deve ser de 600 UI para pessoas entre 1 

e 70 anos e 800 UI para maiores de 70 anos, garantindo níveis 

séricos acima de 20 ng/mL se houver um mínimo de exposição 

solar (MAEDA et al., 2014; LICHTENSTEIN et al., 2013). 

A atual insuficiência de vitamina D vem caracterizando 

uma epidemia estimada em mais de 1 bilhão de pessoas, 

gerando consequências para a saúde pública. Exceto nos 

casos de raquitismo e osteomalácia, esses níveis séricos 

baixos da vitamina podem ser ocasionados por hábitos de vida 
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pouco saudáveis e saúde debilitada (LICHTENSTEIN et al., 

2013). 

 

Suplementação de Vitamina D 

 

A suplementação mais viável está sob a forma de 

colecalciferol ou vitamina D3 e deve ser administrada 

diariamente. A dosagem varia de acordo com o grau de 

suficiência ou insuficiência (MAEDA et al., 2014). Porém, fontes 

endógenas da vitamina D duram duas vezes mais tempo no 

organismo que as fontes exógenas (LICHTENSTEIN et al., 

2013).  

Na Europa já existem produtos lácteos enriquecidos com 

vitamina D sintética (ergocalciferol) produzida por irradiação 

com luz ultravioleta de plantas, leveduras e cogumelos. Esse 

enriquecimento chega a conter 37% da dose diária 

recomendada (RDA) (GARCÍA FERNÁNDES; LUCA, 2012). 

Não existe definição sobre a concentração de vitamina D 

que apresente toxicidade. Peregrín; Rodrígues e Castellano 

(2012), afirmam que a intoxicação se constitui com valores 

acima de 150 ng/mL. A dose máxima tolerável varia de acordo 

com a idade, sendo: 2.000 UI/dia de 0 a 6 meses de idade, 

2.000 UI/dia de 6 meses a 1 ano, 4.000 UI/dia de 1 a 18 anos, 

10.000 UI/dia a partir dos 18 anos, na gravidez e lactação 

(GARCÍA FERNÁNDES e LUCA, 2012). Acima dos 70 anos, a 

necessidade da vitamina sobe para 800 UI/dia, sendo 

necessário suplementar em entre 1.500-2.000 UI/dia para 

manter os níveis séricos acima de 30 ng/mL (ALVES, et al., 

2013). 

Outro estudo mostra que em caso de suplementação, 

recomenda-se 400 a 1000 UI/dia de vitamina D, ou 10.000 UI 
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de 7 a 10 dias ou 50,000 UI por mês. É necessário o 

monitoramento dos níveis antes e depois da suplementação 

(GILABERTE et al., 2011).  

Os sinais de intoxicação são: aumento da reabsorção 

óssea, hipercalcemia, hipercalciúria, calcificações de tecidos e 

litíase e insuficiência renal (GARCÍA FERNÁNDES; LUCA, 

2012).   

Vitamina D x Atividade física 

Existe uma alta proporção de atletas com taxas 

insuficientes de vitamina D, variando com a exposição solar, 

época do ano e latitude (NIEMAN et al., 2014). Vários 

benefícios músculo-esqueléticos podem ser listados com o 

aumento dos níveis de vitamina D, como por exemplo, aumento 

na síntese de proteína muscular, concentração de ATP, força, 

altura do salto, salto de velocidade, salto de energia, 

capacidade de exercício e desempenho físico, como também, 

diminuição proteína degeneração e reversão de mialgias 

(SHULER et al., 2012).  

Alguns estudos sugeriram que a radiação ultravioleta 

melhorou o desempenho físico no final do verão, que os 

receptores de vitamina D estão presentes no músculo 

esquelético e que a suplementação da vitamina melhora a força 

muscular, aumentando o tamanho d fibra muscular tipo II 

(NIEMAN et al., 2014). As fibras musculares tipo II são de 

fundamental importância para o desempenho do atleta e 

prevenção de quedas. Uma das consequências da deficiência 

de vitamina D é a atrofia das fibras do tipo II, conhecida como 

fibrose (SHULER et al., 2012). 
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A manutenção dos níveis séricos adequados de vitamina 

D reduz a inflamação e auxilia na recuperação de lesões 

(NIEMAN et al., 2014). Estudos mostram que baixos níveis de 

vitamina D em atletas podem diminuir a força muscular e 

aumentar o risco de lesões ósseas e musculares. Testes feitos 

em diversos grupos de atletas (corredores, ginastas, jogadores 

de futebol) mostraram que 37 a 100% dos atletas possuem 

deficiência da vitamina D e 1 a 83% insuficiência da vitamina, 

dependendo da modalidade desportiva, do período de estudo e 

localização geográfica (KOPÉC et al., 2013). 

Walker et al. (2014), avaliaram o conhecimento sobre a 

vitamina D de 110 atletas com atividades expostas ao sol 

(rugby, hóquei e remo) através de entrevista durante o verão na 

Nova Zelândia, dividindo os grupos por sexo, etnia e tipo de 

esporte. Desse total, 97% já ouviram falar em vitamina D, 86% 

identificaram o sol como fonte e apenas 17% reconheceram 

alimentos e suplementos como fonte. Sexo e etnia não 

mostraram diferença significativa, porém remadores mostraram 

conhecer melhor outras fontes quando comparados às outras 

atividades. 

Ensaios biológicos utilizando modelos animais indicaram 

que a suplementação de vitamina D3 promoveu regeneração 

muscular e acelerou a recuperação da força muscular 

esquelética após lesão por esmagamento, com proliferação 

celular aumentada e inibição da apoptose (NIEMAN et al., 

2014). Atletas deficientes de vitamina D requerem 

suplementação de 50.000 UI/semana durante 8 semanas. Após 

conclusão do tratamento, deve-se fazer um novo teste a cada 

três meses (SHULER et al., 2012). 

Ao avaliar os níveis de 25(OH)D3 de jogadores 

poloneses de futebol profissional, foi visto que após o final do 
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período de verão estavam mais elevados do que o período de 

inverno, mas não houve alteração significativa nos níveis de 

marcadores de remodelação óssea nem nos parâmetros 

antropométricos ou composição de massa corporal (KOPÉC et 

al., 2013). 

Nieman et al.(2014), avaliou um grupo de levantamento 

de peso suplementados com Cogumelos Portobello frescos, em 

média 3.800 UI/dia de vitamina D2 durante 6 semanas. A 

suplementação resultou no aumento da vitamina D2, porém 

houve redução da concentração sérica de 25(OH)D3 e 

nenhuma alteração nos resultados dos testes de função 

muscular.  

Com bailarinas clássicas de elite, após 4 meses de 

suplementação oral com 2.000 UI/dia de vitamina D3, houve 

aumento significativo da força isométrica e salto vertical, e 

redução de lesões durante o período de estudo (Wyon et al., 

2014).  

 

4 CONCLUSÕES 

 

A importância da manutenção dos níveis séricos 

adequados de vitamina D é evidente para a saúde dos 

ossos, prevenção da osteoporose, homeostase do cálcio e 

PTH, porém ainda não está clara sua influência no 

desempenho de atletas, uma vez que existe discordância 

entre autores. Faz-se necessário a realização de mais 

pesquisas que confirmem ou não a eficácia da 

suplementação da vitamina D em atletas sob o 

desempenho, recuperação muscular e potencial, como 
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também sua melhor forma de aproveitamento pelo 

metabolismo, se é como vitamina D2 ou D3.  
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RESUMO: Atualmente o interesse dos praticantes de atividade 
física em resultados rápidos e em curto tempo, tem feito com 
que as pessoas façam uso de suplementos alimentares de 
forma inadequada e na maioria das vezes sem 
acompanhamento nutricional. Por causa do aumento no 
consumo desses produtos, a indústria de suplementos se 
tornou dos negócios mais lucrativos do mercado da saúde e 
teve como objetivo avaliar a venda dos suplementos 
alimentares nos estabelecimentos comerciais localizados no 
município de João Pessoa. O presente estudo trata-se de uma 
pesquisa descritiva, quantitativa, onde foram identificados e 
classificados os produtos suplementados. Os dados foram 
coletados nas lojas de suplementos, localizadas no município 
de João Pessoa, durante o período de março a junho de 2015. 
A partir da coleta foi possível verificar uma grande variedade de 
suplementos com rótulos irregulares, em idiomas que não o 
nacional, Ingestão Diária Recomendada acima da indicada e 
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venda de produtos contendo substancias não aprovadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É necessário 
conscientizar o público-alvo desse mercado sobre a importância 
do acompanhamento nutricional para seu uso, prestar mais 
atenção às informações contidas nos rótulos, além de aumentar 
a fiscalização desses estabelecimentos, proibindo a venda dos 
produtos irregulares, melhorando a regulamentação destes, 
visto que depois de consumidos de forma tão indevida, poderão 
trazer prejuízos a saúde do consumidor. 
Palavras-chave: Suplementos para atletas. Rotulagem. 

Irregularidades. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os suplementos alimentares são indicados para 

indivíduos com necessidades nutricionais específicas em 

decorrência de exercícios físicos, e já são destinados para um 

determinado fim – nutrição especial de atletas visando 

especialização e desempenho máximos com o objetivo de 

participação em esporte com esforço muscular intenso. 

Mas o que determina um atleta? No início, era 

considerado atleta apenas o praticante de atletismo, esporte 

que é constituído por três modalidades que testam as 

habilidades básicas do homem: a corrida, os lançamentos e os 

saltos, que reúnem a resistência à habilidade física 

(YALOURIS, 1994). Atualmente, pela RDC nº 18 de 27 de abril 

de 2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

define-se atleta o praticante de exercício físico com 

especialização e desempenho máximos com o objetivo de 

participação em esporte com esforço muscular intenso 

(ANVISA, 2010). 
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A preocupação com a aparência e a estética pode levar 

ao consumo indiscriminado de suplementos nas academias. 

Por isso é importante ressaltar que, pessoas praticantes de 

atividade física com objetivo de promoção da saúde, recreação 

ou estética não há necessidade de suplementação. Essa 

parcela da população não deve consumir esse tipo de alimento, 

sem a orientação de um profissional competente. Uma dieta 

balanceada e diversificada é suficiente e recomendável para 

atender as necessidades nutricionais dessas pessoas, 

conforme orientação de nutricionista (ANVISA, 2015).  

Segundo Franco (2012) a suplementação nutricional 

para os praticantes de atividade física, quando necessária, 

requer formação profissional para reconhecer a verdadeira 

necessidade da cada nutriente individualmente. O nutricionista 

é o profissional legalmente habilitado para a prescrição de 

suplementos nutricionais. 

O crescente interesse e uso de suplementos alimentares 

pela população em geral, tornou a indústria de suplementos um 

dos negócios mais lucrativos do mercado da saúde atualmente, 

tendo sido avaliado globalmente em cerca de 96 bilhões de 

dólares no ano de 2012 e um ano depois em aproximadamente 

104 bilhões de dólares (THOMAS, 2015). 

Muitas vezes os suplementos alimentares são 

consumidos sem orientação de um nutricionista ou a indicação 

dos suplementos é por profissionais não habilitados (FISBERG; 

HIRSCHBRUCH; MOCHIZUKI, 2008), além de serem 

consumidos de forma inadequada, ou seja, desde o tipo de 

suplemento (carboidrato, proteína), quantidade (porção), 

horários, objetivo (o que o atleta quer alcançar) e qual 
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suplemento consumir (autorizados pela ANVISA - Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária).  

A facilidade de compra dos suplementos alimentares 

aumenta pelo uso do comércio on-line (internet), onde estão 

expostos a venda e não há regulamentação.Em 1994 havia, 

aproximadamente, 4000 produtos de suplementos dietéticos 

presentes no mercado norte-americano.Tendo, a partir de 

então, um aumento com mais de 85.000 produtos diversos a 

partir de 2014 (FDA, 2014). 

A ANVISA, órgão regulamentador do sistema de saúde 

no Brasil, que autoriza a comercialização dos suplementos 

alimentares, os quais são regulamentados pela Resolução de 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 18, de 2010, nesta pode-se 

encontrar a classificação, a designação, os requisitos de 

composição e de rotulagem dos alimentos para atletas.   

Após levantamento completo das principais normativas 

que regem o setor de Alimentos para Atletas e Suplementos 

Alimentares no Brasil, pode-se perceber que a regulação do 

setor sofre com a desatualização, fragmentação e algumas 

contradições, deixando esse setor, no caso proprietários de loja 

de suplementos alimentares, confusos e estes poderão vir a 

oferecer suplementos não autorizados, desde a não adequação 

dos suplementos quanto a rotulagem, como ofertar 

suplementos alimentares não autorizados pela ANVISA, por 

estarem em desacordo no que diz respeito a valores de 

nutrientes (comumente carboidratos e proteínas) acima ou 

abaixo do que está descrito, levando assim o consumidor a erro 

e engano e possíveis danos à saúde. 
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Como o mercado continua a se expandir e evoluir, assim 

também devem ser as leis que protegem os consumidores dos 

perigos potenciais e a comunicação enganosa.  

Diante desta realidade, este estudo teve como objetivo 

avaliar a venda dos suplementos alimentares no 

estabelecimentos comerciais localizados no município de João 

Pessoa. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2. 1 TIPO DO ESTUDO 

 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa descritiva, 

quantitativa, de caráter observacional, onde foram identificados 

e classificados os suplementos alimentares vendidos em 

estabelecimentos comerciais localizados no município de João 

Pessoa/PB. 

 

a. AMOSTRA 

 

Fizeram parte do estudo as lojas de suplementos 

alimentares, localizadas no Município de João Pessoa, 

totalizando 45 lojas. A pesquisa foi desenvolvida entre o período 

de março de 2015 a junho de 2015, durante o qual foram 

analisados os suplementos alimentares nas lojas 

especializadas, observando o rótulo dos mesmos, visando 

identificar que tipo de irregularidade estes possuíam. 

Utilizou-se um questionário estruturado seguindo os 

critérios preconizados pela ANVISA sobre a comercialização de 

suplementos alimentares proibidos, sendo observados e 
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caracterizados como irregulares os suplementos alimentares 

que continham: 

- Rótulos em idioma que não o nacional, exposto ao 

consumidor; 

- Suplementos alimentares com IDR - Ingestão Diária 

Recomendada (definidos na RDC nº 269 de 2005, pela 

ANVISA), acima de 100% pois, já não se caracteriza como 

alimento; 

-  Suplementos alimentares que cafeína e creatina 

estejam juntos no mesmo produto (sendo estes autorizados a 

venda apenas separados); 

- Suplementos que contenham imagens e/ou expressões 

que possam induzir o consumidor a engano sobre as 

propriedades e/ou efeitos que não possuam ou não possam ser 

demonstrados referentes à perda de peso, ganho ou definição 

de massa muscular e similares e expressões como: “anabólico”, 

“anticatabólico”, “queima de gorduras”, “fatburners”, entre 

outras; 

- Produtos que contenham em seus ingredientes 

substâncias proibidas como:  1,3-dimethylamylamine (DMAA). 

- Foram realizadas visitas em cada estabelecimento 

escolhido com o objetivo de coletar dados sobre a regularidade 

dos suplementos alimentares que estavam à venda. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos dados foram realizadas duas etapas: 

Inicialmente foi realizado o levantamento dos estabelecimentos 

que comercializam suplementos alimentares no município, os 

estabelecimentos selecionados foram aqueles que tinham seu 
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endereço completo disponível na internet, totalizando 45 

estabelecimentos, a segunda etapa foram realizadas visitas por 

nutricionistas responsáveis pela pesquisa nos estabelecimento 

já definidos: a visita constou de observações com aplicação do 

questionário estruturada (com os tópicos descritos no tópico 2.2 

logo acima). 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram analisados todos os questionários e os  dados 

foram inseridos e analisadosem uma tabela utilizando o 

software Microsoft Excel©, versão 2010, para calcular a 

porcentagem de adequação e inadequação dos 

estabelecimentos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a visita em 45 estabelecimentos de venda de 

suplementos alimentares foi observado que devido a difusão 

dos suplementos alimentares no Brasil e no mundo como 

consequência de busca a modificações estéticas, as lojas não 

seguem as legislações vigentes elaboradas pelo órgão 

regulamentador no Brasil, ANVISA. Em vista disso, o mercado 

de alimentos e suplementos oferece ao mundo do esporte 

vários recursos que prometem prolongar a resistência, melhorar 

a recuperação, reduzir a gordura corporal, aumentar a massa 

muscular, minimizar os riscos de doenças ou promover alguma 

outra característica que melhore o desempenho esportivo 

(Maughan e Burke, 2004). 
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A Aprovação pré-mercado pela ANVISA, não tem sido 

bem-sucedida na prevenção de drogas aprovadas ou não 

aprovadas de entrar ilegalmente no mercado através de 

veículos tais como vendas on-line. Foi observado no presente 

estudo que 100% dos estabelecimentos visitados, tinham 

expostos suplementos alimentares em idiomas, que não o 

nacional.De acordo com a Lei n 9782/99, art. 46, as empresas 

de alimentos importados estão sujeitas às mesmas regras de 

regularização de produtos brasileiros e os alimentos importados 

devem atender ao disposto na legislação sanitária vigente para 

serem disponibilizados no mercado nacional (art. 57 do 

Decreto-Lei 986/69). Adquirir produtos com o rótulo em outro 

idioma poderá levar ao consumidor a erro e engano quanto ao 

que está sendo consumido e se realmente aquele produto irá 

trazer os resultados esperados. As lojas não seguem as 

legislações vigentes elaboradas pelo órgão regulamentador, 

podendo isso ser atribuído a difusão dos suplementos 

alimentares no Brasil e no mundo, onde a busca por 

modificações estéticas e resultados rápidos é o que atraem o 

consumidor. 

Ainda, os produtos importados para consumo próprio são 

dispensados de autorização pela agência sanitária, no local de 

entrada, a importação de produtos acabados pertencentes às 

classes, como exemplo alimentos, realizadas por pessoa física 

e destinadas a uso próprio. Porém, tem-se observado que o 

volume de suplementos alimentares importados para pessoa 

física vem aumentando de forma alarmante como forma de 

burlar a fiscalização e internalizar produtos irregulares para 

serem comercializados no Brasil.  
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Outro passo necessário para reduzir a aquisição de 

produtos irregulares é a ANVISA, como órgão regulador, 

subsidiar produções cientificas coerentes, divulgar alertas sobre 

o consumo de suplementos alimentares (quando houver 

necessidades), intensificar fiscalizações nos estabelecimentos 

de vendas destes produtos, conscientizar os consumidores 

para pesquisar e procurar um profissional realmente qualificado 

que deverá fazer seu acompanhamento e adequá-lo as suas 

necessidades calóricas. 

Outra regularidade encontrada, sendo que em menor 

proporção, foi que em 30% das lojas visitadas no presente 

projeto, porém, a de maior gravidade, houve a comercialização 

de suplementos alimentares que continham o DMAA, que de 

acordo com um alerta da ANVISA, tem sua comercialização 

proibida no Brasil e conforme relatório da  Food and Drug 

Foundation (2013) descreve que os efeitos da Dimetilamilamina 

(substância psicoativa) ingerida oralmente são notados dentro 

de 30 minutos após o consumo e  duram de um a 5 horas. 

Podendo causar dependência e risco de overdose, que são 

associadas a hemorragia cerebral levando a acidente vascular 

cerebral. 

Quanto à venda de produtos com valor do nutriente 

acima do permitido pela Ingestão Dietética de Referência (DRI) 

do Instituto de Medicina, estes não podem ser classificados 

como suplementos alimentares, sendo assim utilizados na 

forma de medicamento. Porém, alguns produtos mesmo com o 

valor diário acima de 100% são vendidos nas lojas de 

suplementos alimentares, levando o consumidor a adquirir um 

produto que contém altas doses de um nutriente, aliado a falta 

de acompanhamento de um profissional habilitado, expondo 
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assim a saúde do consumidor a sérios danos. No estudo de 

Almeida (2012), foi visto com professores de educação física 

indicações de suplementos para seus clientes. Onde a 

indicação de suplementos alimentares aos alunos foi verificada 

em 38% (n=23) dos educadores físicos, sendo que 

aproximadamente a metade da amostra 51%(n=31) afirma não 

indicar e 11%(n=7) preferiram não responder. 

No estudo de Vieira (2015) foi encontrado nos resultados 

que os homens utilizam mais suplementos que as mulheres 

(69,96 %), o objetivo principal dentro da musculação é a 

hipertrofia muscular (63,4 %), os suplementos mais utilizados 

são as proteínas (40 %) e a principal fonte de indicação são os 

educadores físicos (40%). Semelhante aos resultados 

encontrados no estudo de Fayhetal (2013) onde foram 

entrevistados 316 indivíduos frequentadores de 22 academias 

da cidade, do sexo masculino e feminino observou-se um 

expressivo uso de suplementos nutricionais pelos participantes 

(28,8%), e os homens utilizam mais suplementos do que as 

mulheres (p< 0,05), os suplementos mais utilizados foram 

aqueles a base de proteínas, que são ingeridos principalmente 

por indicação de educadores físicos. Para saber o consumo de 

suplementos nutricionais por freqüentadores de academias da 

cidade de Porto Alegre. 

Um estudo muito interessante feito por Andrade (2012) 

que fala sobre o consumo de suplementos alimentares por uma 

clínica de nutrição esportiva de São Paulo, viu em seus 

resultados que sua amostra foi composta por 60 indivíduos 

entre 20 e 56 anos. A utilização de suplementos alimentares é 

um fenômeno que cresce a cada dia, fato comprovado também 

neste estudo, no qual 43,3% dos participantes declararam ter 
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feito uso antes de procurar a clínica pesquisada, sendo as 

principais fontes de indicação os instrutores (34,6%) juntamente 

com os amigos e/ou familiares (34,6%). Observou-se que 

80,8% dos que já utilizaram eram praticantes de musculação, 

devido a possibilidade da prática dessa modalidade ter 

objetivos semelhantes aos propostos pela maioria desses 

produtos. Foi verificado também o emprego de suplementos em 

situações diferentes da finalidade, como o uso de bebidas 

esportivas para perda de peso. O suplemento mais consumido, 

tanto pregresso quanto atual, foi o whey protein(53,8% e 74,6% 

respectivamente). 

 Com referência a denominação dos produtos 

comercializados, detectou-se que 47% das lojas de 

suplementos visitados apresentavam produtos com 

denominação inadequada quanto as expressões que induzam 

o consumidor ao erro, os comumente encontrados foram: 

Strong Hard – ação anabólica; ganho de força / B4 – dopamine 

modulator; cns stimulant; fat burner; weight loss / Therma Pro 

Hardcore – fat burning; weight loss. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

A partir da análise dos dados, observou-se que há 

necessidade de focar na venda pós mercado, ou seja, na 

fiscalização destes estabelecimentos, proibindo a venda de 

produtos que se encontrem irregulares. Pois o que é prometido 

em seus rótulos, utilizados de forma indevida podem causar 

prejuízo a saúde. Visto que, a aprovação pré-mercado pela 

ANVISA, não tem sido bem-sucedida na prevenção de drogas 

aprovadas ou não aprovadas de entrar ilegalmente no mercado 
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através de veículos tais como vendas on-line. Foi observado no 

presente estudo que 100% dos estabelecimentos visitados, 

tinham expostos suplementos alimentares em idiomas, que não 

o nacional. Também foram encontrados suplementos com 

nutrientes que não são aprovados pelos órgãos 

regulamentadores ou produtos com valor do nutriente acima do 

permitido pela Ingestão Dietética de Referência (DRI). 47% das 

lojas de suplementos visitados apresentavam produtos com 

denominação inadequada quanto as expressões que induzam 

o consumidor ao erro. Porém, falta estrutura e condições 

financeiras para uma melhor regulamentação destes produtos, 

pois uma vez consumidos poderão trazer prejuízos à saúde.   

Deve ser feito também orientações aos consumidores 

destes produtos a fim de conscientizá-los da importância do 

acompanhamento do nutricionista, sendo ele o profissional 

capaz de avaliar a necessidade de consumo do suplemento, 

bem como orientar a aquisição do produto mais indicado e uso, 

sem danos à saúde e favorecendo o alcance dos objetivos. Pois 

pessoas praticantes de atividade física com objetivo de 

promoção da saúde, recreação ou estética não há necessidade 

de suplementação. Essa parcela da população não deve 

consumir esse tipo de alimento, sem a orientação de um 

profissional competente. Uma dieta balanceada e diversificada 

é suficiente e recomendável para atender as necessidades 

nutricionais dessas pessoas, conforme orientação de 

nutricionista. 

Faz-se importante frisar que, campanhas voltadas ao 

esclarecimento e conscientização dos malefícios causados pelo 

uso indiscriminado dos suplementos nutricionais são 

necessárias, uma vez que tanto para os praticantes de 
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musculação quanto para a população em geral, o uso desses 

produtos ocorra apenas quando um especialista determinar sua 

real necessidade, realizando uma prescrição adequada, 

diminuindo assim o risco agravos à saúde desses indivíduos. 
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RESUMO: Em razão do constante crescimento na procura de 
suplementos alimentares como auxiliadores na prática de 
exercícios físicos, principalmente os suplementos dos tipos 
proteicos, nos quais não garantem segurança alimentar e 
nutricional completa, o objetivo deste trabalho foi analisar, 
segundo RDC 18/2010 da ANVISA, o rótulo nutricional de 
suplementos esportivos do tipo Whey Protein, comercializados 
na cidade de Campina Grande-PB. 21 rótulos de 14 marcas 
diferentes foram encontrados, sendo 7 de origem nacional e 7 
de origem internacional. Quanto aos rótulos, a maioria foram de 
suplementos nacionais. No total, 12 amostras apresentaram 
algum item em desacordo com a legislação vigente, 
correspondendo à 57,15%. Conclui-se que houve grande 
prevalência de “não conformidades”, pois mais da metade dos 
rótulos analisados apresentaram algum item em discordância 
com a legislação, sendo a ausência da frase “suplemento 
proteico para atletas” e a presença de fibras descrita no rótulo, 
os dois itens mais prevalentes em desacordo com a RDC 
18/2010. Quanto a origem dos produtos, os suplementos 
importados apresentaram-se com maior número de erros e em 
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relação ao tipo, o suplemento concentrado, isolado e 
hidrolisado das marcas 5, 13 e 14 demonstraram-se ser os que 
menos se encaixavam-se nas normas da legislação referente. 
Sendo assim, verifica-se a necessidade de maior fiscalização 
relacionada à rotulagem nutricional de suplementos 
alimentares. 
Palavras-chave: Rótulos nutricionais. Suplementos esportivos. 
RDC 18/2010. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

  Praticantes de exercícios físicos nos dias de hoje 

recorrem cada vez mais à suplementação nutricional, com 

objetivos de melhorar aspectos do desempenho físico, como: 

reduzir a gordura corporal, prolongar a resistência, melhorar a 

recuperação muscular e ainda promover aumento do 

rendimento esportivo, além de auxiliar na perda de peso, 

aprimorar a estética corporal e diminuir os efeitos adversos do 

envelhecimento (TAKINAMI et al., 2013). 

  Segundo Soares (2014), esse aumento no uso de 

suplementos alimentares está relacionado com a pressão da 

sociedade e da mídia em atingir o corpo perfeito, considerado 

magro, com baixo percentual de gordura e bom tônus muscular, 

além de que, a aquisição desses produtos é feita sem a devida 

prescrição médica ou de um nutricionista, podendo os mesmos 

estarem contaminados ou conter substâncias não informadas 

no rótulo. 

  Sabe-se também que as academias são locais que 

favorecem a disseminação desses padrões estéticos, 

contribuindo para o crescimento do uso de suplementos pelo 

apelo do marketing, sendo na maioria das vezes orientados por 
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colegas e treinadores, sem conhecimento técnico apropriado 

(HIRSCHBRUCH et al., 2008). 

  Dentre esses suplementos, os produtos fontes de 

proteínas são amplamente utilizados, destacando-se a caseína, 

albumina e a proteína do soro do leite, conhecida como Whey 

Protein (CAMPBELL et al., 2007; HERNANDEZ; NAHAS, 

2009). 

  Sobre a proteína do soro do leite, entre suas principais 

funções biológicas estão: regeneração celular, construção e 

reparação de músculos e ossos, geração de energia, essencial 

para quem pratica atividades físicas, além de atividade 

imunoestimulante, antimicrobiana, antiviral e proteção ao 

sistema cardiovascular (SGARBIERI, 2004; HARAGUCHI et al., 

2006). Estas características servem como base para classificar 

tal produto como “suplemento proteico para atletas”. 

  De acordo com o artigo 8 da RDC 18/2010 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os suplementos 

proteicos para atletas devem ser produtos prontos para 

consumo contendo no mínimo 10 g de proteína na porção, 50% 

do valor energético total deve ser proveniente das proteínas e 

adicionado de vitaminas e minerais, conforme Regulamento 

Técnico específico sobre adição de nutrientes essenciais, além 

disso, o produto não pode ser adicionado de fibras alimentares 

e de não nutrientes (BRASIL, 2010). 

  Apesar dos vários benefícios, os rótulos nutricionais 

desses produtos geralmente apresentam erros de informação 

prejudicando o consumidor, pois os informes contidos nos 

rótulos destinam-se a identificar a origem, composição e 

características nutricionais dos produtos, permitindo o 

rastreamento dos mesmos e constituindo-se, portanto, em 
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elemento fundamental para a saúde dos consumidores 

(CÂMARA et al., 2008). Dessa forma, a rotulagem nutricional 

incorreta se configura um risco à saúde dos praticantes de 

exercícios físicos que consomem tal suplemento, implicando 

então em um ponto de insegurança alimentar e nutricional. 

  Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi 

analisar, segundo RDC 18/2010 da ANVISA, o rótulo nutricional 

de suplementos esportivos do tipo Whey Protein, 

comercializados na cidade de Campina Grande-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

  Trata-se de um estudo observacional e descritivo de 

abordagem quantitativa, caracterizando-se pela avaliação da 

rotulagem nutricional dos suplementos de Whey Protein frente 

à RDC 18/2010 da ANVISA. O estudo foi realizado com 

produtos comercializados em estabelecimentos especializados 

em suplementos na cidade de Campina Grande-PB. 

  Selecionou-se suplementos proteicos do tipo Whey 

Protein disponíveis na forma concentrada, isolada e hidrolisada. 

21 rótulos de 14 marcas diferentes foram catalogados, 

excluindo-se os produtos que não continham proteína do soro 

do leite ou a mistura de várias proteínas. 

  Para coleta dos dados utilizou-se uma câmera fotográfica 

da marca Sony® modelo w830, cuja finalidade foi registrar fotos 

de toda embalagem dos produtos. Também utilizou-se um 

Check list baseado na RDC 18/2010, capítulos III e V, que 

tratam “dos requisitos específicos” e “da rotulagem” 

respectivamente. 
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  Para análise estatística dos dados foi utilizado o 

programa Microsoft Excel® versão 2013. As marcas comerciais 

dos suplementos analisadas foram identificadas somente por 

códigos (Marca 1, Marca 2, Marca 3, Marca 4 e assim 

sucessivamente). 

  Após a coleta dos dados, os resultados foram 

digitalizados em planilha, expressos em números absolutos (n) 

e relativos (%). 

   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Analisando os dados coletados verificou-se a existência 

de 21 rótulos em 14 marcas encontradas que estão descritos 

na tab. (1), sendo 7 de origem nacional e 7 de origem 

internacional. Quanto aos rótulos, 11 corresponderam à 

suplementos nacionais e 10 a produtos importados.  

 

Tabela 1: Número de rótulos de acordo com cada marca de 
Whey Protein encontrada 

 Marcas  

Nacionais Rótulos (n) Importadas Rótulos (n) 

Marca 1 2 Marca 3 2 

Marca 2 1 Marca 5 2 

Marca 4 2 Marca 6 3 

Marca 7 1 Marca 8 1 

Marca 10 1 Marca 9 1 

Marca 13 1 Marca 11 1 

Marca 14 2 Marca 12 1 
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TOTAL 10 TOTAL 11 

Fonte: Autores (2016). 

 

  A descrição das marcas com códigos atende às 

exigências éticas de pesquisas científicas, pois não houve 

permissão neste estudo para divulgação dos nomes comerciais 

dos suplementos.  

  No mercado encontra-se disponível uma variedade de 

marcas e tipos de suplementos alimentares, incluindo os 

produtos à base de proteína do soro do leite. Sobre isso, o 

Whey Protein é usualmente comercializado na forma 

concentrada, isolada e hidrolisada ou a junção dessas (SOUZA 

et al., 2015). Na fig. (1) constata-se essa variedade do produto 

onde demostram-se os tipos de suplementos encontrados no 

comércio especializado da cidade de Campina Grande-PB. 

 

Figura (1): Tipos de Whey Protein encontrados  

 
          Fonte: Autores (2016). 
 

  Observou-se que o suplemento, e consequentemente, o 

rótulo encontrado em maior frequência foi do tipo Whey Protein 
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isolado (n=7) 33,33%, seguido por concentrado, isolado e 

hidrolisado (n=6) 28,57%, concentrado e isolado (n=4) 19,04%, 

concentrado (n=3) 14,28% e isolado e hidrolisado (n=1) 4,7%.

  Quanto à rotulagem nutricional, das 21 amostras 

analisadas, 12 apresentaram algum item em discordância, 

correspondendo à 57,15% de “não conformidades” em 

desacordo com a RDC 18/2010. Esse resultado é superior ao 

valor encontrado por Moreira et al. (2013) no qual verificaram 

32,1% de “não conformidades” em 28 rótulos de Whey Protein 

analisados, porém corrobora com o estudo de Mareth (2015) 

que identificou 75% dos rótulos analisados em sua pesquisa 

com algum item errado em relação a legislação citada. 

  O item que apresentou maior número de “não 

conformidade” no presente estudo foi ausência da frase 

obrigatória “suplemento proteico para atletas” que deve estar 

contida na embalagem do suplemento. Este quesito esteve não 

conforme em 38,09% (n=8) das amostras. Resultado 

semelhante foi demonstrado por Borges e Silva (2011) no qual 

encontraram 27,63% de inadequação sobre esse item. 

  O produto classificado como “suplemento proteico para 

atleta” deve ser composto em sua maioria de proteína de alto 

valor biológico, sendo estas formuladas a partir da proteína 

intacta e/ou hidrolisada, cuja classificação deve ser 

obrigatoriamente descrita no painel principal do suplemento por 

estar associada a fatores essenciais de composição e 

qualidade (BORGES; SILVA, 2011). 

   Em contrapartida os itens em maior “conformidade” 

foram a presença do prazo de validade correspondente ao do 

produto com menor tempo, assim como ausência de imagens 

e/ou expressões que façam referências a hormônios e outras 
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substâncias farmacológicas e/ou do metabolismo. Ambos os 

itens estiveram conforme em 100% das amostras. 

  Estes dois itens guardam relevância, pois o prazo de 

validade deve ser sempre declarado e reflete o período o qual 

o fabricante, produtor ou fracionador garante as características 

normais do produto para que seu consumo seja realizado com 

segurança (FIRMINO, 2014). Já a presença de imagens e/ou 

expressões relacionadas à hormônios pode confundir, além de 

induzir na compra do produto pelo consumidor. 

  Na Tab. (2) encontram-se todos os itens analisados bem 

como o percentual de inadequação referente a cada item da 

rotulagem nutricional avaliada. 

 

Tabela (2): Inadequações dos rótulos de Whey Protein 
encontrados 

Itens analisados Rótulos 

(n)* 

Prevalência 

Ausência da descrição “Suplemento 
proteico para atletas” 

8 38,09% 

Ausência da frase “Este produto não 
substitui uma alimentação equilibrada 
e seu consumo deve ser orientado por 
nutricionista ou médico” 

4 19.04% 

Ausência da lista de ingredientes de 
cada produto 

1 4,7% 

Ausência de Informação nutricional de 
cada produto 

2 9,5% 

Ausência do prazo de validade 
correspondente ao do produto com 
menor prazo 

0 0% 

Imagens e ou expressões que 
induzam o consumidor a engano 
quanto a propriedades e ou efeitos 
que não possuam ou não possam ser 

2 9,5% 
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demonstrados referentes a perda de 
peso, ganho ou definição de massa 
muscular e similares 

Imagens e ou expressões que façam 
referências a hormônios e outras 
substâncias farmacológicas e ou do 
metabolismo 

0 0% 

As expressões: "anabolizantes", 
"hipertrofia muscular", “massa 
muscular”, "queima de gorduras", "fat 
burners", "aumento da capacidade 
sexual", “anticatabólico”, “anabólico”, 
equivalentes ou similares 

1 4,7% 

Produto contém fibras alimentares 6 28,57% 
*(n) número de “não conformidade”,  
Fonte: BRASIL (2010), adaptado 

 

O artigo 21 da RDC 18/2010 cita que em todos os rótulos 

dos produtos previstos nesta resolução deve constar a seguinte 

frase em destaque e negrito: “Este produto não substitui uma 

alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por 

nutricionista ou médico” (BRASIL, 2010). 

Os dados do presente estudo apontaram que 19,04%, 

(n=4) dos rótulos apresentaram esse item em desacordo com a 

legislação vigente. Dados que vão de encontro aos resultados 

obtidos por Moreira et al. (2013), onde 25% (n=7) dos rótulos 

avaliados não possuíam a informação, conforme a RDC 

18/2010. 
A referida “não conformidade” pode transmitir ao 

consumidor a ideia errônea de que o uso desses produtos é 

suficiente para suprir as suas necessidades de nutrientes, bem 

como substituir uma refeição diária (MOREIRA et al., 2013). 

Além disso, mesmo sabendo que estes suplementos são 

destinados aos atletas profissionais, Hirschbruch et al. (2008) 
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ressaltam que seu consumo consiste em uma prática que faz 

parte da realidade das academias de ginástica, as quais se 

configuram um ambiente propício ao uso desses produtos, 

inclusive através da indicação indevida de treinadores. 

Estudo desenvolvido por Mazur et al. (2011) corrobora 

essa afirmativa através de resultados que indicaram que 51,7% 

dos frequentadores de academias relataram fazer uso de 

suplementos alimentares, deste total, 46,67% receberam 

indicação do Personal Trainer e 33,3% de amigos da própria 

academia. A prescrição e orientação de suplemento realizada 

por profissionais não capacitados pode desencadear problemas 

à saúde dos indivíduos, pois segundo a RDC 18/2010 apenas 

o médico ou nutricionista tem base legal para prescrever, 

orientar e acompanhar a suplementação nutricional (BRASIL, 

2010; MOREIRA et al., 2013). 

De acordo com o artigo 27, item I, são proibidas Imagens 

e/ou expressões que induzam o consumidor a engano quanto a 

propriedades e ou efeitos que não possuam ou não possam ser 

demonstrados referentes a perda de peso, ganho ou definição 

de massa muscular e similares (BRASIL, 2010). Na presente 

pesquisa 9,5% (n=2) dos rótulos encontraram-se não 

conformes com esse quesito da RDC 18/2010. Tais 

informações na rotulagem tem como principal propósito 

persuadir o consumidor em relação às reais propriedades 

desses alimentos, o que pode acarretar prejuízos à saúde do 

consumidor (MOREIRA et al., 2013). 

As informações nutricionais de suplementos facilita o 

entendimento por parte do consumidor, minimizando as 

dificuldades de análise e comparação dos produtos em oferta, 

erros contidos neste quesito podem levar o usuário a super ou 
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subestimar a quantidade ingerida de um produto, inclusive de 

Whey Protein, em uma dieta previamente estabelecida 

(GRANDI; ROSSI, 2010). 

Conforme o Artigo 26 da legislação pertinente, todos os 

suplementos alimentares devem conter em seus rótulos as 

informações nutricionais do produto, a fim de explicar ao 

consumidor quais são os nutrientes presentes e a quantidade 

de calorias por porção. Nesta pesquisa, 9,5% (n=2) do total de 

rótulos não apresentaram informação nutricional. Esse valor 

apresentou-se mais que o dobro superior ao o estudo de Leite 

et al. (2015), cujo percentual de inadequação quanto à esse 

quesito foi de 4%. 

O mesmo artigo da Resolução ainda menciona sobre a 

obrigatoriedade da lista de ingredientes, sobre esse item, 

apenas 1 rótulo não apresentou conformidade, correspondendo 

à 4,7% do total analisado. Vale ressaltar a importância deste 

quesito, pois de acordo com Bendino et al. (2012), na lista de 

ingredientes pode ser encontrada a relação de ingredientes que 

foram utilizados para produzir o determinado alimento, e tem 

como função comunicar ao consumidor qual é a composição do 

alimento que ele estará adquirindo. 

Outro item que apresentou grande quantidade de erros 

refere-se à presença de fibras alimentares descritas nos rótulos. 

Sobre isso, o artigo 8 da legislação cita que, suplementos 

proteicos para atletas não podem ser adicionados de fibras 

alimentares. 28,57% (n=6) dos produtos continham fibras 

alimentares descritas em seus rótulos, estando portanto em 

desacordo com a legislação. 

Segundo Catalani et al. (2003), as fibras solúveis são 

responsáveis pela diminuição do esvaziamento gástrico e 
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conferem viscosidade ao conteúdo lumial. Dessa maneira, a 

velocidade de absorção das proteínas e outros nutrientes 

diminuem, sendo esse efeito indesejado para indivíduos que 

utilizam esse tipo de suplemento e que praticam exercícios 

físicos. 

Quanto ao item III do artigo 27, constatou-se que 4,7% 

(n=1) dos rótulos apresentou “não conformidade” cuja frase 

descrita foi “anabólico”. Na resolução referente, discorre-se que 

a rotulagem de suplementos proteicos não deve constar a 

expressão mencionada ou similares como: "anabolizantes", 

"hipertrofia muscular", “massa muscular”, "queima de 

gorduras", "fat burners", "aumento da capacidade sexual", 

“anticatabólico”, (BRASIL, 2010). Este resultado corrobora com 

o estudo de Borges e Silva (2011) no qual verificou-se 3,29% 

das amostras não conformes em relação ao item. 

Tais expressões têm o poder de manipular o consumidor 

e fazer da embalagem dos suplementos um instrumento de 

marketing, quando o seu papel principal é de informar o 

consumidor sobre as características do produto (BORGES; 

SILVA, 2011). 

Com relação às marcas comerciais, de todos os 

produtos, a Marca 6 e a Marca 14 apresentaram maiores 

números de erros contidos nos rótulos, ao total 26% (n=6) de 

“não conformidades” foram identificadas em cada marca 

comercial e estão demonstradas na Fig. (2).  

  



AVALIAÇÃO DA ROTULAGEM NUTRICIONAL DE WHEY 
PROTEIN COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA 

GRANDE-PB 

469 
 

Figura (2): Prevalência de “não conformidades” das marcas em 
desacordo com a legislação 

 
           Fonte: Autores (2016). 

 

Ao total, 50% (n=7) das marcas apresentaram algum 

item em desacordo com a RDC 18/2010, sendo a maioria de 

origem internacional (n=5) e apenas 2 de origem nacional. Esse 

fato condiz com a realidade de fiscalização, pois a não 

obrigatoriedade de alguns itens quando se trata de um produto 

importado, contribui para aumentar o número de outros erros 

contidos nos rótulos de suplementos importados. Quanto ao 

tipo, o suplemento concentrado, isolado e hidrolisado das 

marcas 5, 13 e 14 apresentou maior número de “não 

conformidades” (n=9). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados apontam que mais da metade dos rótulos 

analisados apresentaram algum item em desacordo com a 

legislação, sendo a ausência da frase “suplemento proteico 

para atletas” e a presença de fibras descrita no rótulo, os dois 

itens mais prevalentes em discordância com a RDC 18/2010. 
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Quanto a origem dos produtos, os suplementos importados 

apresentaram-se com maior número de erros e em relação ao 

tipo, o suplemento concentrado, isolado e hidrolisado das 

marcas 5, 13 e 14 demonstrou-se menos adequado frente a 

legislação vigente. 

Dessa maneira, vale ressaltar que os principais pontos a 

serem fiscalizados, são eles: a denominação do produto, as 

informações incorretas que possam induzir o consumidor a 

equívoco em relação ao alimento, presença de fibras na 

composição e consequentemente no rótulo, e expressões que 

induzam à compra como: “anabolizante”, além da frase de 

advertência sobre o profissional responsável pela prescrição do 

suplemento. 
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RESUMO: Os suplementos nutricionais, independentemente 

do tipo, tem sido bastante consumidos decorrentes de apelos 

da mídia e de um culto ao corpo que vem sendo disseminado 

por diversos veículos de comunicação no Brasil e no mundo. O 

objetivo da pesquisa foi verificar o perfil de consumidores de 

suplementos em uma loja no município de Patos-PB. Foram 

avaliados 55 indivíduos de ambos os gêneros, masculino e 

feminino, com idade média de 27,65 anos (desvio padrão: 

±7,92), consumidores de suplementos nutricionais. Para tal, 

utilizou-se um instrumento composto por variáveis 

socioeconômicas, antropométricas e de variáveis relacionadas 

ao consumo de suplementos nutricionais. A amostra (n=55) é 

composta em sua maioria por indivíduos do sexo masculino,  e 

90,9% fazem musculação. O suplemento nutricional mais citado 

pelos consumidores da loja de suplementos foi o whey protein. 

As principais fontes de indicação para o consumo de 

suplementos nutricionais foram obtidas, principalmente de 

amigos, vendedores de loja e do educador físico, sendo que 

apenas 22,8% recebeu a indicação do consumo por 

profissionais da área de Nutrição. Portanto, percebe-se a 
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necessidade de investir em Educação Nutricional nesse 

público, o qual é influenciado pela indicação de pessoas sem a 

habilitação devida para a prescrição de suplementos 

nutricionais e pelos benefícios aparentes do consumo de 

suplementos sem a devida atenção para os efeitos adversos 

que podem surgir a partir do consumo a longo prazo, advindos 

da ingestão inadequada. 

Palavras-chave: Suplementos. Comercialização. Consumo. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma crescente tendência no aumento do consumo de 

suplementos nutricionais, seja por motivo de saúde, estética 

e/ou ganho de massa muscular. Visto isso, o mercado 

abrangente juntamente com mídias comerciais são fatores 

determinantes para a disseminação do consumo de 

suplementos nutricionais. As tendências da busca pelo tipo de 

suplementos são temporárias, mesmo assim, as empresas 

sempre faturam muito, independentemente do tipo de 

suplemento (HALLAK; FABRINI; PELUZIO, 2007).  

No Brasil, em 2015, a indústria de suplementos 

nutricionais demonstra seu faturamento anual de R$ 1,3 bilhões 

de reais (CAJANO, 2016), mostrando a enorme busca pelo 

consumo desses produtos. Em um estudo com fisiculturistas, foi 

observado que 91,7% mencionaram gastar mais de R$151,00 

por mês com suplementos (PEÇANHA; NAVARRO; MAIA, 

2015). Em uma outra pesquisa foi visto que 30% dos 

entrevistados responderam investir valores entre R$101,00 a 

R$150,00 (BERTULICCI et al., 2010).  

Segundo a portaria do Ministério da Saúde n° 222 de 24 

de março, de 1998, os suplementos nutricionais são produtos 
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fabricados para praticantes de atividade física com intuito de 

maximizar o desempenho físico ou complementar a dieta a 

partir de nutrientes formulados isoladamente ou 

associadamente com mais de uma substância (BRASIL, 1998). 

Os suplementos são constituídos de vitaminas, minerais, 

ervas, botânicos, aminoácidos, metabólicos, extratos ou 

combinações, e apresentados sob a forma de tabletes, drágeas, 

cápsulas, pós, granulados, pastilhas mastigáveis, líquidos, 

preparações semi-sólidas e suspensões (BRASIL, 1998). 

 No Brasil, a fabricação e comercialização dos 

suplementos nutricionais são regulamentados pelo Ministério 

da Saúde por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e, alguns deles, fiscalizados também pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (SILVA; 

FERREIRA, 2014). 

A ANVISA, em 2010, aprovou a Resolução n° 18/2010, 

em que constam explicitamente todas as informações sobre 

suplementos nutricionais, dentre elas, demonstrou categorias, 

como suplementos proteicos para atletas, energéticos para 

atletas e outros para serem comercializados no Brasil, 

estabelecendo a classificação, designação, composição e 

rotulagem para que, dessa maneira, os atletas pudessem 

consumí-los adequadamente.  

Mas, como houve um déficit na comercialização de 

suplementos, após alguns meses da implementação dessa 

Resolução 18/2010, foi necessário, através da Resolução 

27/2010, fazer uma exclusão de 15 categorias de suplementos 

dos registros obrigatórios para atletas, assim, 

desburocratizando o sistema e aumentando novamente as 

vendas bruscamente (SILVA; FERREIRA, 2014). 
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Os suplementos nutricionais são muito utilizados por 

frequentadores de academias, por motivos estéticos e de 

hipertrofia muscular. É uma população suscetível ao modismo 

alimentar, implantados pela constante publicidade, que divulga 

promessas de mudança corporal, existindo uma intenção em 

atingir resultados rápidos, e, automaticamente tornam-se 

indivíduos propensos a consumir cada vez mais esses produtos 

(ANDRADE et al., 2012; PEDROSA et al., 2010).  

 Já existem evidências de que o uso de suplementos 

nutricionais, possam ser úteis para a melhoria da composição 

corporal dos praticantes de atividade física, nos quais realizam 

exercícios como musculação e ginástica, objetivando uma 

melhoria e rapidez nos resultados. Assim, ocorre um aumento 

no consumo, e, consequentemente venda/comercialização 

desses recursos. Dessa forma, lojas especializadas lucram e os 

indivíduos gastam mais (ALVES; MALTEZ, 2011). 

Esse consumo, muitas das vezes, acontece de forma 

indiscriminada, sem a orientação adequada de um profissional 

capacitado. Assim, aumentam-se os riscos para a saúde desse 

público consumidor.  

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi verificar o perfil 

dos consumidores de suplementos nutricionais em uma loja de 

suplementos no município de Patos-PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com 

abordagem quantitativa. A população foi composta por 55 

clientes de uma loja especializada na venda de suplementos 

nutricionais, localizada na cidade de Patos-PB. Essa loja 
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comercializa vários tipos de suplementos nutricionais, alimentos 

naturais, orgânicos, diet, light, dentre outros.  

Foram selecionados indivíduos que compraram 

suplementos nutricionais para o próprio consumo, que tiveram 

idade maior ou igual a 18 anos, de ambos os gêneros.  

Em relação ao cálculo amostral, como o número de 

participantes poderia variar bastante por vários motivos, optou-

se estabelecer um período de três meses para a coleta de 

dados (julho, agosto e setembro).  

Para a realização da  coleta de dados, foi utilizado um 

formulário constituído de questões objetivas contendo dados 

sociodemográficos (nome, data de nascimento, sexo, idade), 

dados antropométricos (peso, estatura, circunferência da 

cintura para a obtenção dos índices como: o Índice de Massa 

Corporal – IMC e Relação Cintura Altura - RCA) e dados sobre 

a indicação e consumo de suplementos nutricionais. 

Os equipamentos utilizados foram: balança do tipo 

eletrônica de bioimpedância (BAL_GBF830 Avanutri®), 

estadiômetro portátil (TR_ALUM Avanutri), fita métrica 

(Avanutri®) e adipômetro clínico innovare (Cercorff®). 

Os participantes da pesquisa passaram por uma 

avaliação antropométrica, em que foram verificadas todas as 

medidas antropométricas em uma sala na loja de suplementos 

nutricionais.  

 Para verificação do peso corporal, foi utilizada balança 

do tipo eletrônica de bioimpedância, com capacidade para 180 

Kg. Os indivíduos foram posicionados em pé, no centro da base 

da balança, com os braços estendidos, descalço e trajando 

roupas leves (SISVAN, 2004). 

Para verificação da estatura, foi utilizado um 

estadiômetro portátil acoplado à parede fixa, medindo até dois 
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metros, e a aferição foi realizada com o indivíduo em pé, ereto, 

descalço, com os calcanhares juntos, costas retas, ombros e 

glúteos em contato com o estadiômetro, braços estendidos e a 

cabeça erguida, olhando para um ponto fixo (SISVAN, 2004). 

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel, versão 

2010, e analisados através do software Stastistical Package for 

the Social Sciences versão 22.0 (SPSS®). Realizaram-se 

estatísticas descritivas para caracterização da amostra. 

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa 

das Faculdades Integradas de Patos-FIP, obtendo o número de 

protocolo nº 1.584.580, em 10 de junho de 2016. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo contemplou 55 indivíduos de ambos os 

gêneros, com prevalência do gênero masculino 

correspondendo a 61,8 % (34 indivíduos) do total. Em relação 

ao nível de escolaridade, 52,7% possuem ensino médio,14,5% 

estão cursando o ensino superior, 16,4% são graduados e 

16,4% possuem pós-graduação. 

Quanto à atividade física praticada, 90,9% fazem 

musculação e apenas 9,1% realizam o treinamento funcional. 

Em se tratando das características da atividade física, ela é 

realizada em média por 5 vezes por semana com duração 

média de 68,7 minutos por dia, em que os valores são parecidos 

com o estudo de Domingues e Marins (2007), em que esta 

prática de acordo com a recomendação.  

Quanto ao gasto mensal com suplementos nutricionais, 

foi observado que esse valor médio é de R$153,46, 

corroborando com o estudo de Ferreira e Quintão (2016), que 
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foi observado que 52,2% dos entrevistados gastavam entre 

R$100,00 e R$200,00 mensalmente. 

A maioria dos consumidores entrevistados é homens, os 

quais priorizam naturalmente a musculação como principal 

modalidade de atividade física, o que corrobora com o estudo 

de Andrade et al. (2012), em que 80,8% dos estrevistados 

afirmaram praticar o treinamento de musculação, já que o 

objetivo da prática está associado com o uso dos suplementos 

nutricionais.  

De acordo com Albuquerque (2012), a prática de 

musculação está relacionada ao desejo de aumento de massa 

muscular, acompanhando o elevado número de consumo de 

suplementos protéicos, que normalmente são associados a 

hipertrofia muscular. Assim, o desejo em aumentar a massa 

muscular de forma rápida poderá impulsionar o consumo 

desequilibrado de suplementos nutricionais.  

Foi investigado também, o motivo pelo qual esses 

indivíduos consumiam suplementos nutricionais (Tabela 1). A 

soma do total das respostas sobre os objetivos supera o 

número de participantes da pesquisa, pois os entrevistados 

poderiam marcar mais de uma opção. 

Segundo Sánchez, Miranda e Guerra-Hernández (2011), 

diversos são os motivos que levam ao consumo de 

suplementos nutricionais pelos praticantes de ativade física. 

Alguns desses motivos são: a hipertrofia muscular, o aumento 

de força e um melhor desempenho no exercício físico. 

Verificou-se que a maioria tem interesse em melhorar a 

saúde com a prática de exercícios, o que corresponde a 74,5% 

das respostas. A hipertrofia foi escolhida por 61,8% dos 

entrevistados (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Objetivos dos consumidores da Loja de Suplementos 
Nutricionais relacionados à prática de exercício físico. Patos-
PB. 2016. 

Objetivos n = 55 % 

Saúde 41 74.5 

Estética 22 40 

Lazer 6 10.9 

Reabilitação 6 10.9 

Hipertrofia 34 61.8 

Emagrecimento 8 14.5 

Fonte: dados obtidos na pesquisa 

 

Do total de entrevistados que afirmaram utilizar 

suplementos nutricionais (Tabela 3), 65,5% optam por utilizar o 

Whey protein, e 25,5% utilizam o BCAA. 

O suplemento mais utilizado foi o whey protein, resultado 

semelhante a pesquisa de Fernandes e Machado (2015) que 

correspondeu a 90% dos produtos consumidos numa academia 

do Município de Passo Fundo-RS, pelo motivo do produto 

auxiliar no aumento de massa muscular. 

 

Tabela 2 – Distribuição do consumo e comercialização de 
Suplementos Nutricionais, segundo o tipo de produto. Patos-
PB, 2016. 

Classe de suplementos n = 55 % 

Whey protein 36 65.5 

BCAA 14 25.5 

Creatina 11 20.0 
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Albumina 6 10.9 

Caseína 2 03.6 

Fonte: dados obtidos na pesquisa 

 

Na Tabela 2, os consumidores afirmaram usar um ou 

mais suplementos associados, por isso a soma do número de 

suplementos foi superior ao número de participantes da 

pesquisa. E como o suplemento nutricional mais citado pelos 

consumidores da loja de suplementos foi o whey protein, isso 

demonstra que a proteína ainda é um dos alimentos mais 

procurados com o objetivo de aumento de massa magra 

corporal e definição, corroborando com Domingues e Marins 

(2007), que dizem a mesma coisa. 

Sobre a indicação dos Suplementos Nutricionais (Tabela 

3) para o consumo, foi observado que a maior fonte de 

indicação foi a de amigos 27,3%, corroborando com Andrade et 

al. (2012). 

 

Tabela 3- Fontes de indicação dos Suplementos Nutricionais 

adquiridos na Loja. Patos-PB. 2016. 

Fontes de indicação n = 55 % 

Amigos 15 27.3 

Educador físico 13 23.6 

Nutricionista 12 21.8 

Nutrólogo 1 1.8 

Vendedor de loja 13 23.6 

Internet  1 1.8 

Fonte: dados obtidos na pesquisa 
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A partir do exposto, verifica-se que a maior parte da 

indicação de suplementos é de pessoas sem a habilitação 

devida para a prescrição de alimentos e muito menos de 

suplementos alimentares. É importante destacar o Nutricionista, 

e em especial o esportivo, que é o profissional mais apto para 

a prescrição de suplementos, pois o mesmo contém capacidade 

suficiente e satisfatória para o cálculo de calorias e modo de 

ingestão dos suplementos, independente da população 

atendida (OMS, 1995). 

De acordo com a Tabela 5, 76,4% dos entrevistados 

estão satisfeitos com o uso de suplementos, enquanto 23,6% 

afirmaram não estar, corroborando com o estudo de Andrade et 

al. (2012), que foi observado que 53,8% dos indivíduos 

afirmaram alcançarem seus objetivos, enquanto 46,2% 

demonstraram não atingirem seus objetivos, quanto a 

satisfação com o uso de suplementos nutricionais. 

 

Tabela4 - Percepção da obtenção de resultados com o uso de 

Suplementos Nutricionais adquiridos na Loja de Suplementos 

Nutricionais. Patos-PB, 2016. 

Consecução dos resultados n = 55 % 

Atingiram 42 76.4 

Não atingiram 13 23.6 

Fonte: dados obtidos na pesquisa 

 

Sabe-se que o grau de satisfação pode está relacionado 

a hipertrofia. Assim, podendo-se dizer que, provavelmente, a 

maioria dos entrevistados talvez ganhou massa muscular 

conforme almejava-se. Esse resultado é semelhante a análise 

feita por Roth e Boscaini (2013) em que o ganho de massa 
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muscular e recuperação de massa muscular mostraram ser a 

principal finalidade para o uso de suplementos. Visto então no 

presente estudo que a frequência diára de uso de suplementos 

nutricionais foi muito comum entre os entrevistados. E também 

em ambos os gêneros do nosso estudo, com relação a 

avaliação antropométrica, percebeu-se a prevalência de mais 

de 91% de satisfação com o uso de suplementos, segundo a 

resposta dos entrevistados.    

 

Tabela 5 – Perfil Antropométrico dos consumidores da Loja de 

Suplementos Nutricionais. Patos-PB. 2016. 

Variáveis M S 

IMC (Kg/m2) 25,6 ±3,4 

RCE 0,47 ±0,10 

Percentual de gordura corporal    

Homens (%G) 23,60 ±7,07 

Mulheres (%G) 26,99 ±6,59 

Fonte: dados obtidos na pesquisa 
Legenda: M: Média; S: Desvio Padrão; IMC: Índice de Massa Corporal; RCE: 
Relação Cintura Estatura; %G: Percentual de Gordura. 
  

 Em relação a composição corporal (Tabela 5), o percentual 

de gordura nas mulheres é de 26,99%, e nos homens é de 

23,60%, demonstrando que as mulheres apresentam-se com 

percentual de gordura superior aos dos homens. E, 

comparando com os protocolos de Durnin e Womersley (1974) 

e Pollock e Wilmore (1993), é observado que as médias 

encontradas sendo comparadas com as médias de idades das 

normas, percebeu-se que estão em desacordo com relação aos 

padrões de normalidades de adequação, ou seja, estando 
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assim com percentual de gordura em excesso para ambos os 

gêneros.  

Com relação ao IMC, os consumidores apresentaram 

média de 25,6%. E de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 1995), para verificação do estado nutricional e 

classificação, foi utilizado as classificações do Índice de Massa 

Corporal (IMC) que é calculado dividindo o peso (em kg) pelo 

quadrado da altura (em metros), e o resultado revela se o peso 

está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado, onde 

na média do presente estudo, encontram-se elevado, 

corroborando com o estudo de Roth e Boscaini (2013), em que 

36,7% dos entrevistados apresentaram-se com IMC elevado e 

51,1% com excesso de adiposidade corporal (G%). 

O cálculo da RCE foi utilizado para finalmente chegar nos 

resultados. E a média de RCE encontrada foi de 0.47, sendo foi 

processada fazendo-se a divisão da medida da cintura (cm) 

com a da estatura (cm), tendo como ponto de corte 0,50 para 

os gêneros. A RCE é um método simples e bem conceituado 

para a medição da adiposidade, sendo assim, os entrevistados 

que demonstraram ter RCE igual ou superior que 0,50 foram 

mencionados com risco cardiovascular, e inferior a 0,50, 

provavelmente sem riscos (Ashwell et al., 2005). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Em face do exposto, infere-se que a maioria dos 

indivíduos que faz uso de suplementos nutricionais utiliza 

principalmente suplementos protéicos sem a devida orientação 

profissional. E, como afirmam ter interesse na saúde em sua 

maioria, associadamente tem-se a possibilidade também do 

aumento da hipertrofia muscular.  
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Portanto, percebe-se a necessidade de investir em 

Educação Nutricional nesse público, o qual é influenciado pela 

indicação de pessoas sem a habilitação devida para a 

prescrição de suplementos nutricionais e pelos benefícios 

aparentes do consumo de suplementos sem a devida atenção 

para os efeitos adversos que podem surgir a partir do consumo 

a longo prazo, advindos da ingestão inadequada. 
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RESUMO: A inovação tecnológica vem crescendo de forma 
continua no mercado alimentício e o leite de cabra vem se 
destacando como matéria-prima na produção de diversos 
derivados lácteos. O queijo Petit Suisse, é um queijo fresco, não 
maturado, obtido por coagulação do leite com coalho e/ou de 
enzimas específicas e/ou de bactérias específicas, adicionado 
ou não de outras substâncias alimentícias. Em face do exposto, 
o presente estudo buscou analisar através de escala hedônica 
aplicado em teste de análise sensorial a aceitação de queijo 
petit-suisse misto (caprino e bovino) aromatizado com polpa de 
maracujá, buscando promover a validação dos resultados, 
estimular os criadores de leite de cabra quanto à produção do 
queijo e desta forma impulsionar o mercado consumidor. Para 
tanto, foram desenvolvidas duas formulações de queijo petit-
suisse, uma mista, constituída de leite bovino e caprino e outra 
apenas de leite bovinos, ambas adicionadas de polpa de 
maracujá. Verificou-se que ambas os ensaios de petit-suisse 
foram bem aceitos no teste de análise sensorial, e com 
satisfatória intenção de compra caso fosse comercializada, de 
um modo geral, ambas as formulações apresentaram 
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resultados semelhantes em todos os quesitos da escala 
hedônica. Desta forma, é de extrema importância levar ao 
conhecimento dos pequenos produtores de leite caprino os 
inúmeros produtos lácteos que podem ser originados a partir do 
leite de cabra. 
Palavras-chave: Queijo petit-suisse. Leite caprino. Petit-suisse 

aromatizado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O interesse por produtos alimentícios saudáveis, 

nutritivos e de grande aproveitamento tem crescido 

mundialmente, o que resulta em diversos estudos na área de 

produtos lácteos. A inovação tecnológica vem sendo ampliada 

de forma continua no mercado alimentício e o leite de cabra vem 

se destacando como matéria-prima na produção de diversos 

derivados lácteos.  

O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, 

perdendo para Estados Unidos, Índia, China e Rússia 

atualmente se enquadram, respectivamente, nas primeiras 

colocações do ranking mundial de produção de leite (CANAL 

DO PRODUTOR, 2012). Porém o consumo médio no Brasil é 

cerca de 120 litros por habitante/ano, está abaixo do 

recomendado que é de 200 litros, seja na forma fluida ou na de 

produtos lácteos (EMBRAPA, 2001). A expectativa era que 

produção de leite subiria 5% em 2012, passando dos 30,9 

bilhões de litros para pouco mais de 32 bilhões de litros (ABIQ, 

2011), mas contrariando as previsões, o volume adquirido pelas 

indústrias em março de 2013 diminuiu na maioria dos Estados 

do país. Assim, Índice de Captação de Leite do Cepea (ICAP-

Leite) caiu 4,62% de fevereiro para março. No Nordeste, a 

queda na produção de leite ocasionada pela forte seca é tão 
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crítica que o Ministério da Agricultura autorizou a reconstituição 

de leite em pó (em 35% da capacidade produtiva de cada 

fábrica) por três anos. Em março, a captação nos estados do 

Ceará e Bahia recuaram 12,7% e 11,4%, respectivamente 

(CEPEA, 2013). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) produção brasileira de leite vem crescendo a 

cada ano, a aquisição de leite no ano de 2013 apuradas pela 

Pesquisa Trimestral do Leite foi de 23,545 bilhões de litros, 

representando um aumento de 5,4% sobre o volume registrado 

em 2012 (IBGE, 2014). 

O leite de cabra e seus derivados possuem propriedades 

benéficas à saúde amplamente reconhecidas pela comunidade 

cientifica, tais como elevada digestibilidade e alto valor biológico 

das suas proteínas (GARCIA et al., 2012). 

 A instrução normativa nº 37, de 31 de outubro de 2000 

define leite de cabra como o produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta, em condições de higiene, de animais da 

espécie caprina sadios, bem alimentados e descansados 

(BRASIL, 2010). 

Dentre os diferentes tipos de queijos, os cremosos são 

importantes derivados lácteos que se caracterizam por 

apresentar sabor levemente ácido e consistência fina, untuosa 

e macia. No Brasil, apesar do consumo ainda ser baixo quando 

comparado a outros países, principalmente o norte-americano, 

os queijos cremosos vêm ampliando sua importância no 

mercado de laticínos (MILKPOINT, 2015).  

 O queijo petit-suisse, obtido a partir do queijo quark, 

proveniente originalmente do leste e centro da Europa, é 

caracterizado como um queijo fresco, branco, macio, não 

maturado, com sabor ácido fraco (SOUZA, 2012). Quando esse 
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queijo é adicionado de outros ingredientes como polpa de fruta, 

açúcar e gordura tem-se o petit-suisse. 

 Segundo a instrução normativa nº 53, de 29 de dezembro 

de 2000, entende-se por queijo petit-suisse, o queijo fresco, não 

maturado, obtido por coagulação do leite com coalho e/ou de 

enzimas específicas e/ou de bactérias específicas, adicionado 

ou não de outras substâncias alimentícias. (BRASIL, 2000). 

 Trata-se de um queijo que agrada bastante o paladar, 

principalmente o paladar infantil, por suas características 

físicas, como textura, e por seu sabor adocicado e aromatizado 

com frutas. Muitas indústrias alimentícias investem na produção 

do petit-suisse, com propagandas direcionadas principalmente 

para o público infantil, no entanto, esse queijo agrada a todos 

os paladares, independentemente da idade. 

 Em face do exposto, o presente estudo buscou analisar 

através de escala hedônica aplicado em teste de análise 

sensorial a aceitação de queijo petit-suisse misto (caprino e 

bovino) aromatizado com polpa de maracujá, buscando 

promover a validação dos resultados, estimular os criadores de 

leite de cabra quanto à produção do queijo e desta forma 

impulsionar o mercado consumidor. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 ELABORAÇÃO DOS QUEIJOS PETIT-SUISSE  

 

A produção do queijo foi conduzida no Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos e no Laboratório de Análise Sensorial, 

da Unidade Acadêmica de Saúde, Centro de Educação e Saúde 

da Universidade Federal de Campina Grande – Campus 

Cuité/PB. 



ELABORAÇAO E ANÁLISE SENSORIAL DE QUEIJO PETIT-SUISSE MISTO 
AROMATIZADO COM POLPA DE MARACUJÁ 

494 
 

O leite de cabra utilizado na elaboração do queijo foi 

adquirido de cabras da raça Toggenburg de um pequeno 

produtor da cidade de Nova Floresta/PB, o mesmo foi 

armazenado sob refrigeração durante um dia no Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos, até o momento do processamento em 

pequena escala dos queijos. 

Para a produção do queijo Quark foram utilizados leite 

pasteurizado caprino, ácido lático (0,25 mL/L leite), cloreto de 

cálcio (0,25 g/L leite) e coalho bovino líquido Ha-la (Christian 

Hansen, Valinhos, Brasil, 0,9 mL/L leite). 

Na elaboração do queijo petit-suisse utilizou-se creme de 

leite tradicional esterilizado (Nestlé do Brasil Ltda., Araçatuba, 

Brasil), polpa de maracujá integral congelada sem conservantes 

e açúcar refinado União (Coopersucar-União, Limeira, Brasil). 

Inicialmente foi elaborada a massa-base do queijo Quark, a 

partir do qual foi elaborado o queijo petit-suisse. Para tanto, 

após a pasteurização do leite a 90 ºC por 30 minutos, o ácido 

lático (0,25 mL/L) foi adicionado, seguida da homogeneização 

do leite e adição do cloreto de cálcio (0,4 mL/L). O coalho (0,9 

mL/L), previamente diluído na mesma quantidade de água 

filtrada, foi adicionado quando o leite atingiu pH entre 6,3 a 6,5, 

seguido de homogeneização. Após a coagulação da massa (pH 

entre 5,6 e 5,8), a coalhada foi cortada e mantida em repouso 

por 15 min. Em seguida, a massa foi transferida para 

dessoradores e colocados em prensas por cerca de 1 hora, 

para a realização da dessoragem (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma empregado na elaboração da massa-

base de queijo Quark utilizado para o processamento do queijo 

petit-suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leite Caprino Pasteurizado – 90 °C 

Transferência para caixa térmica 
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A formulação do queijo petit-suisse foi obtida a partir de 

homogeneização em liquidificador do queijo quark com os 

respectivos ingredientes apresentados anteriormente. 

Finalizada a homogeneização, o produto foi, então, embalado 

em recipientes de vidro com tampa, com capacidade para 500 

g, e armazenado sob temperatura de 10 ± 1 ºC, até o momento 

da análise sensorial, que foi feita no dia seguinte do 

processamento. Fluxograma de processamento do queijo petit-

suisse caprino com potencial probiótico é apresentado na 

Figura 2. 

 

Figura 2. Fluxograma empregado na elaboração do queijo petit-

suisse caprino com potencial probiótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ANALISE SENSORIAL 

  

Foram realizados testes de aceitabilidade e preferência 

relativa entre as amostras. Para tanto, um painel não treinado, 

constituído por 70 provadores (incluindo alunos, professores e 

funcionários da Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG), selecionado de forma aleatória e eram provadores não 

Homogeneização do queijo Quark, creme de leite e açúcar até 

eliminação dos grumos. 

Adição da polpa maracujá e homogeneização 

Armazenamento sob temperatura de 10 ± 

1°/1 dia 
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treinados, analisaram as amostras de queijos petit-suisse 

bovino controle (F1) e de queijos petit-suisse misto (bovino e 

caprino) (F2), onde foi avaliado a aparência, cor, aroma, sabor, 

consistência e aceitação global. Os provadores atribuíram 

valores às variáveis sensoriais, numa escala hedônica não 

estruturada de nove pontos (1 = desgostei extremamente; 5 = 

nem gostei/nem desgostei; 9 = gostei extremamente). Os 

formulários destinados (Apêndice 1) a este teste continham 

campos que possibilitavam aos provadores fazer comentários 

que julgassem importantes. Os queijos foram considerados 

aceitos se obtivessem média ≥ 5,0 (equivalente ao termo 

hedônico “nem gostei / nem desgostei”).  

O teste de intenção de compra foi realizado a partir do 

emprego da escala hedônica não estruturada de cinco pontos 

(1 = certamente não compraria; 3 = talvez comprasse/talvez não 

comprasse; 5 = certamente compraria) (Apêndice 1). 

Em ambos os testes, as amostras foram padronizadas e 

servidas, simultaneamente e de forma aleatória, a 

aproximadamente 10 ºC, em copos de café de plásticos de cor 

branca codificados com números aleatórios de três dígitos e 

acompanhadas dos formulários de avaliação sensorial. 

Juntamente com as amostras foram oferecidos aos provadores 

bolacha e água e estes foram orientados entre uma amostra e 

outra a fazer o uso da bolacha e da água, para remoção do 

sabor residual e a provarem estas da esquerda para direita. 

 Os testes foram realizados no Laboratório de Análise 

Sensorial da UFCG – Campus Cuité/PB, em cabines 

individuais, impedindo comunicação entre os participantes, 

utilizando-se luz branca, longe de ruídos e odores, em horários 

previamente estabelecidos. 
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Após a elaboração do queijo, a análise sensorial foi 

realizada, um dia após sua fabricação. 

 

2.3 ANALISES ESTATISTICAS 

 

 Os resultados obtidos a partir da aplicação do teste de 

análise sensorial foi realizada através do programa de 

estatísticas de análise e variância a ANOVA. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    Na Tabela 1 são apresentados os resultados da aceitação 

sensorial e intenção de compra de queijos petit suisse 

elaborados com leite bovino e leite caprino. 

 Verificou-se que a amostra F1 teve menor aceitabilidade 

quanto à textura em relação à amostra F2, já quanto à cor e 

aroma a amostra F1 teve maior relevância. De um modo geral 

as amostras apresentaram notas entre 6 e 7 para os atributos 

aparência, cor, aroma, sabor, textura e avaliação global, 

estando o termo hedônico, respectivamente, entre “gostei 

moderadamente” a “gostei muito”. Quanto à avaliação da 

intenção de compra das amostras, caso as mesmas estivessem 

disponíveis para venda no mercado, o queijo petit-suisse misto 

apresentou maior nota (4,15), estando no termo “possivelmente 

compraria”, o queijo petit-suisse bovino também apresentou 

resultados satisfatórios (4,00) estando no mesmo termo que a 

amostra F2. Estes dados reforçam os resultados obtidos na 

aceitação sensorial. Na Tabela 1 são apresentados os escores 

médios dos testes de aceitação sensorial e intenção de compra 

realizados com queijos petit-suisse.  
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Tabela 1. Escores médios dos testes de aceitação sensorial e 

intenção de compra realizados com queijos petit suisse 

*Médias ± desvio-padrão na mesma linha diferiram entre si pelo teste-t 

(p<0,05).  

F1 – Petit suisse elaborado com leite bovino; F2 – Petit Suisse elaborado 

com leite bovino e caprino 

 

 “O conhecimento detalhado da estrutura e organização dos 

principais componentes dos alimentos e a sua relação com as 

propriedades como textura, cor e aparência são o principal 

objetivo da microscopia nos estudos com alimentos” 

(OLIVEIRA, 2015).  A cor, aroma, textura e aparência são 

características que mais chamam a atenção num alimento, é 

através delas que o cliente pode tirar algumas conclusões 

positivas ou negativas do alimento. 

 Neste caso, usou-se polpa de maracujá sem conservantes, 

corantes e aromatizantes, logo, a cor que o queijo apresentou 

foi uma cor natural da fruta usada (maracujá), apesar de não 

 

ATRIBUTOS 

AMOSTRAS DE PETIT SUISSE 

F1 F2 

Aparência 7,88±0,96 7,93 ±1,09* 

Cor 7,97 ±0,80* 7,84±1,00 

Aroma 7,52 ±1,28* 7,45 ±1,43 

Sabor 7,49±1,35 7,66 ±1,27* 

Textura 6,90 ±1,56 7,22 ±1,53* 

Avaliação Global 7,64 ±0,89 7,92 ±0,95* 

Intenção de 

Compra 
4,00 ±0,91 4,15 ±0,89* 
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possuir aromatizando e nem intensificadores de sabor, o petit-

suisse apresentou um aroma agradável e característico da 

fruta, neste quesito, a amostra F1 destacou-se (7,52), no 

entanto, mesmo com comentários por parte dos provadores 

quanto ao odor pronunciado do leite de cabra, não houve 

diferença significativa (p>0,05) entre as formulações. Salienta-

se que os principais determinantes para esse atributo, assim 

como para o sabor, seriam o teor de gordura como substrato de 

variadas reações bioquímicas responsáveis pela formação do 

flavor, principalmente pela presença de ácidos graxos de cadeia 

curta, como o caprílico, capróico e cáprico, bem como a 

composição da microbiota presente nesses produtos (BARROS 

et al., 2006). 

 Um estudo feito sobre a elaboração e avaliação sensorial 

de iogurte tipo sundae de leite de cabra sabor coco por Moreira 

e Lana et. al., mostrou que o sundae de leite de cabra obteve 

menor aceitação quanto aos atributos analisados em 

comparação com o sundae de leite de vaca, exceto no quesito 

aroma, que não houve diferença significativa quando 

comparado ao iogurte elaborado a partir de leite de cabra, além 

disso observou que apesar da amostra de leite de vaca ser mais 

aceita que a amostra elaborada a partir de leite de cabra, ambas 

apresentaram escores médios para impressão global entre 

“gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente” (MOREIRA, 

LARISSA LANA et.al., 2016).  

 Os resultados apresentados no quesito sabor foram bem 

satisfatórios em ambas formulações, o que iguala-se com os 

achados no estudo de Gollner-Reis et. al., feito a partir 

avaliação sensorial da viabilidade técnica de petit-suisse de 

leite de cabra com mel, onde o sabor foi o atributo que obteve 

a maior média (6,68), os provadores em sua grande maioria 
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(95,4%), declararam que no palato, a sensação emitida pela 

mistura do mel, da goiaba e do queijo forneceu um toque 

singular e especial ao produto. Outro fator também relatado 

pelos provadores no estudo de Gollner-Reis (94,2%) foi não 

terem observado o gosto do leite de cabra nas amostras. Não 

sendo evidenciado o sabor característico do leite de cabra, 

oriundo da presença dos ácidos graxos capróico, caprílico e 

cáprico. (GOLLNER-REIS et. al., 2013).  

 De acordo com Delgado et. al. (2011), o sabor do queijo 

depende de várias reações, especialmente o metabolismo da 

lactose e de lactato, a lipólise e a proteólise na matriz de 

queijo. Alguns investigadores propõem que o sabor do queijo 

de cabra poderia ser fortemente relacionada com a presença de 

ácidos gordos de cadeia ramificada, (tais como 4-etil-octanóico 

e 4-metiloctanóico).  

 Em relação à cor a amostra F1 obteve maior nota (7,97), as 

amostras não receberam corantes na sua composição, a cor 

apresentada é natural da polpa de maracujá e do leite usados. 

 “Nos géneros alimentícios o aspeto e a cor são geralmente 

os primeiros atributos através dos quais se avalia a qualidade 

dos mesmos. Dado que o aspeto remete para as propriedades 

visíveis dum produto, é fundamental perceber o funcionamento 

do sentido da visão. A perceção visual é resultante da 

estimulação da retina pela luz. A luz passa através da lente do 

olho (cristalino) e é focada na retina, onde existem células 

(cones e bastonetes) que convertem a luz em impulsos 

elétricos/neurais, sendo estes enviados para o cérebro através 

do nervo ótico. A cor, a forma, a textura exterior, o brilho, a 

limpidez e a transparência destacam-se como as características 

mais relevantes que integram o aspeto dum género alimentício” 

(DA SILVA, 2015). 
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 Galdino et al. (2010) ao caracterizarem sensorialmente 

iogurtes feitos com leites de cabra e vaca, enriquecido com 

polpa da palma forrageira (Napolea cochenillifera) em 

diferentes concentrações, através da escala hedônica 

estruturada de sete pontos, observaram que as amostras de 

leite de cabra foram mais preferidas em relação aos iogurtes de 

leite de vaca. Os autores destacaram que as amostras com 20 

e 30% de polpa de palma no iogurte de leite de cabra foram 

melhores avaliados do que a amostra com 10 % de polpa, com 

a justificativa de que o sabor da polpa de palma mascarou o 

sabor e odor característico do leite de cabra. 

 Mazochi et al. (2010) elaborou um iogurte probiótico 

suplementado com Bifidobacterium spp. em leite de cabra. A 

avaliação sensorial demonstrou uma boa aceitação do produto 

pelos consumidores, sugerindo sua viabilidade para o mercado. 

 “A utilização do leite de cabra para a produção industrial de 

iogurtes ainda é reduzida. Porém, resultados positivos apontam 

esse tipo de leite como uma possibilidade a ser explorada pela 

indústria de laticínios, uma vez que o iogurte feito com o leite 

caprino resulta em um produto com textura mais firme quando 

comparado com o produto feito com leite de vaca. Essa 

característica pode ser explicada pela diferença de composição 

entre os dois tipos de leite, com destaque aos maiores teores 

de gordura e proteína no leite caprino” (GALDINO et al, 2010). 

 Quanto à aparência a amostra F2 foi relevante (7,93), a 

aparência diz muito sobre um alimento, é através dela que o 

consumidor tira várias conclusões sobre o alimento, por 

exemplo, é através da aparência que o produto demostra que o 

consumidor pode perceber se o produto está ou não estragado, 

tendo em vista que a deterioração estraga as características 

organolépticas de um alimento. 
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 O queijo petit-suisse misto recebeu maior nota no quesito 

textura (7,22), no entanto, a outra formulação apresentou 

resultados parecidos, com pouca variação de nota. 

 “A textura da massa de um queijo pode ser definida como 

sendo a forma em que estão dispostas as partes que a 

compõem e que, independentemente do seu tamanho, lhe 

conferem características reológicas particulares que podem ser 

percebidas oralmente quando o alimento é mordido, mastigado 

ou engolido por meio dos órgãos sensoriais localizados na 

estrutura superficial da boca (palato, língua, etc.), ao redor das 

raízes dos dentes e nos músculos e tendões que controlam os 

movimentos da mandíbula” (OLIVEIRA, 2010). 

 “Segundo Lucas et al. (2008) o leite de cabra tem algumas 

características físicas que o diferenciam do leite de vaca 

apresentando um sabor mais acentuado” (FERNANDES, 2013). 

O sabor do maracujá por ser forte e comum, foi bem aceito em 

ambas as amostras, e mesmo com o sabor marcante que o leite 

caprino possui a amostra F2 foi a mais bem aceita (7,66).  

 De um modo geral, os resultados obtidos com a avaliação 

global destacaram que a amostra do queijo petit-suisse misto 

teve maior nota (7,92) do que a amostra do queijo bovino (7,64), 

porém, ambas as formulações apresentaram resultados 

semelhantes neste e nos demais quesitos. 

 Ao terminar a análise sensorial e deixar a sala, alguns 

participantes mostraram-se surpresos ao saber que o petit-

suisse é um queijo, muitos relataram que achavam que era um 

iogurte, por causa da consistência do produto. Além disso, 

relataram ter gostado muito do queijo e assim como nos 

comentários escritos nos espaços disponíveis para tal nos 

questionários, disseram ter se agradado bastante com o sabor 
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do maracujá, que realçou o sabor do queijo e que o deixou muito 

apreciável. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Logo, a partir do estudo feito, pode-se concluir que ambas 

as amostras de queijo petit-suisse aromatizado com polpa 

natural de maracujá obtiveram boa aceitação para todos os 

atributos avaliados, de acordo com o teste de análise sensorial 

aplicado através de escala hedônica, sendo indicadas como 

intenção de compra caso fossem comercializadas.  

Desta forma, é de extrema importância levar ao 

conhecimento dos pequenos produtores de leite caprino os 

inúmeros produtos lácteos que podem ser originados a partir do 

leite de cabra, ampliando o campo de produção e sendo uma 

fonte de renda considerável, estimulando a produção e o 

desenvolvimento deste comércio tão promissor. 

Além disso, é relevante a contínua evolução tecnológica no 

campo alimentício, gerando melhores condições de saúde, 

bem-estar e de vida.  
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RESUMO: A panificação brasileira sofreu mudanças desde o 
século XVIII até os dias atuais, resultando em aperfeiçoamento 
do setor e diversificação, com busca constante pelo 
desenvolvimento de novos produtos para atender às demandas 
dos consumidores. Um dos entraves para o crescimento desse 
setor é a falta de mão de obra qualificada e a alta rotatividade 
de pessoal, o que gera aumento nos custos. O objetivo do 
estudo foi discutir a importância da capacitação profissional de 
jovens como estratégia para o suprimento do déficit de pessoal 
enfrentado pelo setor. O estudo foi realizado com base em 
pesquisa bibliográfica nas bases de dados Science Direct e 
Scielo, além de artigos, livros, teses, dissertações e 
comunicados de entidades reconhecidas na área de 
panificação como ABIP, ABIMA e SINDIPAN publicados entre 
o período de 2005 a 2016. Apesar de ser um setor produtivo em 
expansão no Brasil, é necessário um maior investimento em 
capacitação profissional de pessoal para atender esse 
mercado. Programas como o ensino técnico profissionalizante 
e o programa jovem aprendiz, apresentam-se como alternativas 
viáveis para tentar estimular mais jovens a se inserirem nesse 
nicho de mercado, gerando profissionais especializados e com 
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uma carreira promissora, além de promover o crescimento de 
um importante setor da economia brasileira. 
Palavras-chave: Ensino Técnico. Padaria. Pães. Qualidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de panificação no Brasil tem apresentado 

destaque quando comparado com outros grandes produtores 

de produtos panificados no mundo. Apesar de contribuir com 

parcela significativa dos lucros no setor de varejo brasileiro, 

enfrenta alguns entraves como a falta de profissionais 

qualificados e que tenham interesse em seguir o “ofício” de 

padeiro, o qual no Brasil deixou de ser passado entre as 

gerações de uma mesma família como acontecia em outros 

países como a França (ALMEIDA NETO, 2008; QUEIROZ; 

REGO; JARDIM, 2014). 

Além da falta de profissionais qualificados em número 

suficiente para suprir as demandas do setor, a alta rotatividade 

de pessoal também dificulta o crescimento da panificação no 

Brasil. Outro fator que dificulta a solução desses problemas é o 

pequeno número de escolas especializadas na qualificação 

desses profissionais. 

O sistema educacional brasileiro apresenta dificuldades 

em se adaptar às necessidades dinâmicas de formação de mão 

de obra exigidas por uma economia aberta e globalizada. O 

número de cursos profissionalizantes ofertado pelos setores 

público e privado é insuficiente para qualificar o enorme 

contingente que dispõem de pouca ou nenhuma qualificação 

profissional. Além da falta de cursos profissionalizantes que 

atendam às demandas de mão de obra das empresas, e da 

dificuldade em acompanhar as necessidades em constante 
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mudança do mercado de trabalho, nem sempre há a quantidade 

de mão de obra necessária para cada setor, ocorrendo a 

escassez de trabalhadores qualificados em determinadas áreas 

de atuação (KUSTER; MOURÃO, 2013). 

Uma estratégia para suprir essa demanda seria estimular 

jovens estudantes a se inserirem no mercado de trabalho, 

através do programa jovem aprendiz ou por meio de cursos 

técnicos vinculados ao ensino médio. Com a especialização e 

motivação no início da vida profissional desses jovens, 

aumentariam as chances de desenvolver um maior número de 

profissionais aptos para esse nicho de mercado.  

Dessa forma, discutir a importância da capacitação 

profissional de jovens para o mercado de panificação possibilita 

identificar as potencialidades do setor em questão e quais 

estratégias poderiam ser traçadas para suprir o atual problema 

da falta de pessoal qualificado para o trabalho, além de chamar 

atenção para os gestores públicos da necessidade de criação 

de novos centros de treinamento e expansão dos programas de 

capacitação nessa área. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi desenvolvido por meio de realização de uma 

revisão de literatura. A pesquisa bibliográfica foi realizada 

através da busca de artigos publicados em periódicos 

indexados nas bases de dados: Science Direct, Scielo e 

Bireme, além de comunicados técnicos de entidades 

reconhecidas na área de panificação como ABIP (Associação 

Brasileira da Indústria de panificação e Confeitaria), ABIMA 

(Associação Brasileira da Indústria de Massas Alimentícias e 

Pão & Bolo Industrializado) e SINDIPAN (Sindicato da Indústria 
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de Panificação e Confeitaria). Foram utilizados como critérios 

de inclusão no estudo: seleção de artigos que apresentassem 

relevância ao tema e que tivessem sido publicados entre os 

anos de 2005 a 2016, além de dissertações, teses e livros. Os 

descritores utilizados para a pesquisa foram: panificação, 

ensino técnico, capacitação profissional de jovens, mercado de 

panificação, panificação brasileira. Excluíram-se os artigos que 

não tratavam especificamente do tema. Após seleção das 

publicações foi realizada leitura e avaliação crítica para 

construção de discussão a respeito do tema tratado neste 

estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Mercado de panificação no Brasil 

 

Até o século XVIII a produção e o consumo de pão 

elaborado a partir de trigo no Brasil era baixo, já que 

predominava no país o cultivo da mandioca e do milho e 

consumiam-se nas fazendas seus derivados como o beiju, o 

cuscuz e a tapioca (ALEMIDA NETO, 2008). A padaria 

brasileira surgiu graças aos imigrantes portugueses e italianos 

que iniciaram as produções com importação de trigo (FARIAS, 

2013).  

No século XIX as padarias já eram abertas ao público, 

mas predominavam as entregas em domicílio. Após a Segunda 

Guerra Mundial e os transtornos causados pelo colapso no 

abastecimento do trigo, os empresários de padaria, iniciaram 

nos anos 50, uma total reestruturação do negócio, com o início 

da era da refrigeração e mecanização na produção (FARIAS, 

2013). Com o passar dos anos o negócio se aprimorou no país. 
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A padaria no Brasil é tão importante que os consumidores 

entendem como uma extensão de sua casa. São mais de 63 mil 

estabelecimentos no país que, segundo a ABIP – Associação 

Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, recebem 

mais de 40 milhões de consumidores diariamente (ABIP, 2014; 

FARIAS, 2013). 

O desenvolvimento do setor de panificação acentuou a 

concorrência, trouxe inovações em máquinas, equipamentos e 

processos de fabricação e também proporcionou novos 

enfoques nos relacionamentos comerciais (fornecedor ‐ 

produtor ‐ cliente). As padarias tiveram que se adaptar muito 

rapidamente para sobreviver em meio às novas exigências do 

mercado ao enfrentarem a concorrência do setor de padaria das 

grandes redes de supermercados e também de padarias 

“clandestinas” (ou de fundo de quintal) que produzem sem 

nenhuma preocupação com a higiene, regularização, registros 

contábeis ou trabalhistas, pagamentos de impostos e taxas etc., 

além de se apropriarem indevidamente de energia e água, 

vendendo seus produtos em carros ambulantes ou bicicletas 

(SEBRAE, 2010). 

Embora o termo padaria seja, automaticamente, 

relacionado com a fabricação e comercialização de pães e 

acompanhamentos, é importante destacar sua transformação 

gradual em centros de convivência, gastronomia e serviços, em 

um movimento que procura atender às mudanças de 

comportamento, necessidades e preferências do consumidor 

(BNDES, 2001). 

O desenvolvimento constante das padarias levou-as a 

conquistar a excelência e o conceito de padaria gourmet. 

Serviço completo de buffet para almoço e café da manhã, 

restaurante, lojas de alto padrão com produção própria e muita 
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qualidade, investimentos na gestão, tecnologia da informação, 

mix de produtos selecionados, serviços diferenciados, lanches, 

pizzas, encomendas e delivery são pontos importantes na 

evolução da panificação brasileira. 

A padaria brasileira é atualmente um modelo de negócio 

que tem sido copiado por outros países ao redor do mundo por 

apresentar-se como um modelo de negócio criativo e que gera 

grande fluxo de pessoas durante o dia e noite. Nesse modelo 

de segmento no Brasil as pessoas compram o pão para o café 

da manhã ou tomam o desjejum no local, almoçam, compram 

produtos de conveniência, fazem “happy hour”, jantam e 

durante a madrugada muitas oferecem lanches e ceia. A 

padaria brasileira possui mais de 5000 itens à venda, 

oferecendo desde pães até refeições rápidas (FARIAS, 2013). 

Atualmente, o crescimento do mercado brasileiro de 

pães, bolos e biscoitos nestes últimos anos vem sendo 

influenciado por um variado número de indicadores e 

tendências globais, que continuarão contribuindo de maneira 

substancial também nos próximos anos. De uma forma geral, a 

economia brasileira, que em meio a uma crise mundial mostrou-

se pouco influenciada pelo panorama instalado em outros 

mercados, atraiu investimentos, aumentou a renda real da 

população, contribuindo para uma redução da desigualdade 

socioeconômica e para a formação de uma nova estrutura do 

mercado consumidor (BRASIL, 2014). O Brasil, juntamente com 

outras economias também em crescimento, neste caso China, 

Rússia e Índia, vem ganhando destaque no cenário mundial, 

panorama esse que influencia positivamente o setor de Bakery 

nacional (QUEIROZ; REGO; JARDIM, 2014; AMB, 2008; ANIB, 

2012).  



IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS PARA O 
MERCADO DE PANIFICAÇÃO 

515 
 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Massas 

Alimentícias e Pão e Bolo Industrializado - ABIMA, no segmento 

de Pães Industriais, o desempenho brasileiro, quando analisado 

juntamente com o desempenho de importantes países, como 

Estados Unidos, Alemanha, Itália e Chile, fica evidente que está 

em expansão tanto em valor quanto em volume produzido, 

quando, em 2011 e 2012, apresentou valores de faturamento 

superiores aos dos Estados Unidos e com uma fatia superior a 

10% de todo o faturamento mundial O País ocupa um 

importante papel dentro do mercado global, visto que, perante 

todos os fabricantes de Pães Industriais no mundo, em 2012, 

possuía, aproximadamente, 11% do total do faturamento 

(ABIMA, 2013). Esse desempenho coloca o Brasil à frente, 

desde 2011, dos Estados Unidos em faturamento, importante 

marco para o setor industrial da panificação (QUEIROZ; REGO; 

JARDIM, 2014). 

Uma pesquisa realizada pela União Internacional de 

Padarias revelou os países onde o pão é mais apreciado. Ao 

contrário do que se pensa, não é a França que aparece em 

primeiro lugar, mas o Chile, com consumo per capita de 98 kg 

ao ano. Em segundo vem a Alemanha, com 91 kg, e em terceiro 

a Suíça, com 84 kg. A França aparece no ranking em 13º lugar 

com 56 kg. No Brasil o consumo é de 33 kg, sendo maior nas 

regiões Sul e Sudeste. Segundo o Sindicato da Indústria de 

Panificação e Confeitaria de São Paulo, o baixo consumo no 

Brasil se dá por motivos como o hábito cultural e a concorrência 

com outros produtos. Enquanto no Sul e no Sudeste o consumo 

per capita é de 35 kg por ano, no Nordeste, onde se come muito 

milho e mandioca, esse número cai para 10 kg (SINDIPAN, 

2016; UNITED NATIONS, 2013). 
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O setor de Bakery possui total dependência do que 

ocorre com o trigo, principalmente pelo fato de o Brasil ser um 

país importador dessa commodity. O mercado interno mostra 

que o consumidor, com o aumento de seu poder aquisitivo, 

pede cada vez mais produtos e tem mais acesso a esse tipo de 

alimento. Além das dificuldades com o trigo, como tributação 

interna, importação e escassez de produto de boa qualidade 

(tendo de importar muitas vezes trigo de qualidade duvidosa) 

existem as questões mais direcionadas à agregação de valor, 

ou seja, na transformação da farinha de trigo em diferentes 

produtos, ou seja, há necessidade de aumentar a inovação 

tecnológica (QUEIROZ; REGO; JARDIM, 2014). 

 

3.2 Mão de obra qualificada: um problema recorrente em 

padarias 

 

No Brasil, é crescente o número de pessoas que fazem 

refeições fora do domicílio (IBGE, 2004). Entretanto, questões 

relacionadas ao mercado de trabalho do setor de A&B 

(Alimentos e Bebidas), tais como rotatividade de funcionários, 

polivalência de funções na empresa e baixa qualificação 

profissional, são citadas como dificuldades gerenciais que 

contribuem para a má qualidade nos serviços de alimentação, 

pois dificultam o desenvolvimento satisfatório do processo 

produtivo (SALAY, 2007). 

Colaboradores de serviços de alimentação, como 

restaurantes e padarias, devem estar preparados para lidar com 

seus potenciais consumidores, ter atributos pessoais e conduta 

profissional, além de uma série de técnicas e regras de serviço. 

Nessa direção, a qualificação profissional pode ser avaliada de 

acordo com competências, habilidades e conhecimentos 
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técnicos dos trabalhadores, especialmente ligados ao saber-

fazer, tais como: seleção de matérias-primas e das estratégias 

de comercialização da produção, domínio das tecnologias de 

preparo dos alimentos e execução de serviços de salão e de 

bebidas (ASSUNÇÃO; ROCHA; RIBAS, 2010). 

No setor de panificação a falta de mão de obra 

qualificada é ainda mais alarmante, tendo em vista que as 

padarias são grandes empregadoras do chamado “primeiro 

emprego”, porém com as novas tendências no mercado de 

bakery e a busca cada vez maior dos consumidores por 

produtos diferenciados e com apelo funcional, é crescente a 

necessidade de profissionais altamente especializados e que 

não só dominem as técnicas básicas da panificação, como 

estejam atualizados quanto às tendências de mercado para 

criação de novos pães, bolos e biscoitos que possam se 

destacar no atual mix de produtos das padarias. 

Segundo a ABIP até 2011 o déficit de mão de obra no 

setor era de cerca de 30 mil postos de trabalho, sendo esse até 

os dias atuais um dos grandes gargalos de uma maior 

expansão da panificação no país. O número de empregos do 

setor cresceu 3,4% em 2010 e em todo o território nacional, são 

quase 800 mil postos de trabalho. A perspectiva dos donos de 

padaria quanto a evolução no quadro de empregos é de que, 

com melhorias na capacitação da mão de obra a geração de 

novos postos de trabalho poderá aumentar (GANDRA, 2011). 

Além da alta rotatividade dos colaboradores envolvidos 

na produção das padarias outro entrave que parece ser 

problema comum em todas as regiões do país é a falta de 

escolas especializadas na qualificação desses profissionais. O 

SENAI aparece como uma das poucas instituições de formação 

de padeiros no Brasil, porém muitos panificadores relatam que 
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os profissionais formados pela instituição muitas vezes são 

donas de casa que querem abrir seu próprio negócio ou 

profissionais que são automaticamente absorvidos pelas 

grandes indústrias, restando para as pequenas empresas um 

número limitado de profissionais capacitados. Segundo o 

presidente do SINDIPAN – SP, Sindicato da Indústria de 

Panificação e Confeitaria de São Paulo, na maioria dos casos, 

a verdadeira sala de aula da maioria dos padeiros brasileiros é 

a própria padaria. No entanto, são necessários cerca de três 

anos até que o profissional esteja apto a desempenhar a função 

de padeiro, tendo em vista que na maioria dos casos tratam-se 

de trabalhadores inexperientes (HAKIME, 2011). Porém a 

formação do dia a dia não é suficiente para uma adequada 

qualificação, sendo necessários cursos de aperfeiçoamento, 

principalmente para abordagem de outros aspectos relevantes 

da padaria como boas práticas de fabricação de alimentos, 

logística, apresentação e embalagem, dentre outros fatores 

importantes para a qualidade do produto final. 

Cada vez mais padarias e indústrias de panificação estão 

procurando instituições que auxiliem na formação de seus 

empregados, além de aderirem a programas de inserção de 

jovens estudantes como forma de treiná-los e absorvê-los no 

mercado, na busca de reduzir a rotatividade de pessoal. 

 

3.3 Ensino técnico e formação profissional de jovens 

 

O mundo do trabalho está se alterando contínua e 

profundamente, pressupondo a superação das qualificações 

restritas às exigências de postos delimitados de trabalho ou 

emprego. Isso determina a necessidade de um novo modelo de 

educação profissional centrado no desenvolvimento de 
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competências por área. Torna-se cada vez mais essencial que 

o técnico tenha um perfil de qualificação que lhe permita 

construir itinerários profissionais, com mobilidade, ao longo de 

sua vida produtiva (PEREIRA, 2006).  

Um competente desempenho profissional exige domínio 

do seu ofício associado à sensibilidade e à prontidão para 

mudanças e uma disposição para aprender, aprender a 

aprender e aprender a contribuir para o seu contínuo 

aperfeiçoamento e aprimoramento profissional produtivo 

(PEREIRA, 2006).   

Para os jovens, a inserção no mercado de trabalho no 

setor de panificação apresenta-se como uma alternativa à crise 

e aumento no desemprego em outras áreas, porém sendo este 

um setor com déficit de mão de obra, a qualificação associada 

ao ambiente escolar pode ser uma porta de entrada para um 

mercado especializado e em expansão. 

A inserção de capacitação profissional no âmbito escolar 

apresenta-se em concordância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96 – LDB) que determina 

que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social”. Em seu art. 39, a LDB afirma que a 

educação profissional, integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia conduz ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, 

podendo contribuir efetivamente para a elevação da 

performance do cidadão brasileiro como ator social e como 

protagonista ativo do desenvolvimento nacional (ARAÚJO, 

2008). 

O mercado no setor de panificação é favorável para 

iniciantes que têm como alternativa para o primeiro emprego a 

inserção no mundo de trabalho por meio do Programa Jovem 
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Aprendiz. Segundo o Ensino Social Profissionalizante (Espro), 

instituição que oferece o programa por todo Brasil, houve um 

crescimento de 25% no número de admitidos em relação ao 

mesmo período em 2015. E 14% das contratações desse 

mesmo ano foram do setor de comércio e varejo (RIBEIRO, 

2016). 

A partir da Lei 10.097 de 2000, formação do jovem 

aprendiz é de responsabilidade de ONGs e entidades 

certificadoras, que disponibilizam assistência e a educação 

profissionalizante aos jovens, além de realizar as parcerias com 

as empresas que se comprometem a contratá-los. Ao aderir ao 

programa, as empresas ganham também retorno positivo em 

clima, sustentabilidade e marketing, pois podem ser 

reconhecidos por promover transformação social para jovens, 

famílias e comunidades. Dentro das organizações, a 

aprendizagem passa a ser percebida pelos colaboradores como 

uma preocupação da empresa com o desenvolvimento e 

inserção de novos talentos no mundo do trabalho, além de se 

refletir na sustentabilidade da corporação no que se refere à 

formação profissional de seu quadro. Ou seja, o Programa de 

Aprendizagem é uma maneira de contribuir para o 

desenvolvimento do País e também investir em futuros 

profissionais (RIBEIRO, 2016). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Apesar da atual crise econômica enfrentada pelo país, o 

setor de panificação ainda se apresenta como um setor 

promissor para absorver jovens que desejam ingressar neste 

mercado. Como o setor apresenta alta rotatividade de mão de 

obra e normalmente emprega indivíduos sem experiência são 
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necessárias outras estratégias para que esse jovem permaneça 

trabalhando no setor, para que assim possa especializar-se 

cada vez mais e suprir a demanda de pessoal desse nicho de 

mercado que cada vez mais necessita de produtos de alta 

qualidade. 
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RESUMO: O desenvolvimento do trabalho buscou não só 
capacitar jovens para atuarem no mercado de panificação, mas 
principalmente fornecer, através do conhecimento adquirido na 
Universidade, ferramentas para que esses jovens construam 
conhecimento e se envolvam em atividades profissionais que 
possam lhes garantir uma formação mais robusta para 
ingressar em cursos de nível superior, um conjunto de técnicas 
que lhes permitam produzir e comercializar esses produtos em 
casa para complementação de renda, realizando atividades que 
irão contribuir com seu desenvolvimento intelectual e 
profissional.  As oficinas foram realizadas na Cozinha 
Pedagógica da Escola Cidadã Integral Técnica de João Pessoa 
e englobaram ações de: acolhimento contendo três ações – 
jogo de perguntas e respostas, guerra de cupcakes e maratona 
das saladas, seguida das profissionalizantes como a 
elaboração de pão de leite e sonho, bolo mármore, muffin e pão 
lanchinho. Toda a equipe envolvida teve a oportunidade de 
trocar experiências com os alunos, contribuindo para formação 
coletiva. Os alunos contribuíram de forma contínua para o bom 
funcionamento das oficinas e para obtenção dos resultados 
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desejáveis. Com isso a proposta de capacitação dos alunos e 
de interdisciplinaridade foi alcançada, uma vez que aliando 
teoria da ciência dos alimentos e técnicas da gastronomia, 
pôde-se sensibilizar e transferir os conhecimentos adquiridos 
aos alunos participantes. 
Palavras-chave: Formação profissional. Padaria.  
Gastronomia. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O sistema educacional brasileiro apresenta dificuldades 

em se adaptar às necessidades dinâmicas de formação de mão 
de obra exigidas por uma economia aberta e globalizada. O 
número de cursos profissionalizantes ofertado pelos setores 
público e privado é insuficiente para qualificar o enorme 
contingente que dispõem de pouca ou nenhuma qualificação 
profissional. Além da falta de cursos profissionalizantes que 
atendam às demandas de mão de obra das empresas, e da 
dificuldade em acompanhar as necessidades em constante 
mudança do mercado de trabalho, nem sempre há a quantidade 
de mão de obra necessária para cada setor, ocorrendo a 
escassez de trabalhadores qualificados em determinadas áreas 
de atuação (KUSTER; MOURÃO, 2013). 

A inserção de capacitação profissional no âmbito escolar 
apresenta-se em concordância com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96 – LDB) que determina 
que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social”. Em seu art. 39, a LDB afirma que a 
educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, 
podendo contribuir efetivamente para a elevação da 
performance do cidadão brasileiro como ator social e como 
protagonista ativo do desenvolvimento nacional (ARAÚJO, 
2008). 
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Considerar o trabalho como princípio educativo equivale 
dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isso, 
se apropria dela e pode transformá-la. Sob a perspectiva da 
integração entre trabalho, ciência e cultura, a profissionalização 
se opõe à simples formação para o mercado de trabalho. Antes, 
ela incorpora valores éticos-políticos e conteúdos históricos e 
científicos que caracterizam a práxis humana (BRASIL, 2007). 

Além de contribuir com a formação dos estudantes-
cidadãos, a formação profissional em panificação vem 
preencher uma lacuna existente no setor de Alimentos & 
Bebidas. De acordo com a ABIP - Associação Brasileira da 
Indústria de Panificação e Confeitaria, existe uma carência de 
mão de obra qualificada e só no ano de 2011 o setor registrou 
um déficit de 30 mil trabalhadores para ocupar vagas 
disponíveis (ABIP, 2014). 

São muitos os fatores que contribuem para esse cenário, 
como a falta de valorização dos colaboradores da área e os 
baixos salários, porém a baixa qualificação do pessoal também 
contribui com o problema, tendo em vista que atualmente a forte 
tendência no setor de panificação é a procura dos 
consumidores por produtos mais elaborados, com ingredientes 
especiais e novas formas de apresentação. É preciso que os 
trabalhadores se qualifiquem para que posam desenvolver 
alimentos diferenciados e de destaque no mercado (KÜSTER; 
MOURÃO, 2013; ITAL, 2014). 

Apesar do atual cenário econômico, o setor de 
Panificação no Brasil tem apresentado crescimento. Para o 
segmento de biscoitos, o Brasil figura como o segundo maior 
produtor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, com uma 
produção em 2013 de, aproximadamente, 1.271 mil toneladas 
e crescimento de cerca de 1,7% em relação ao ano anterior, 
além de faturamento avaliado em R$ 7,91 bilhões, 
demonstrando um crescimento acumulado nos últimos três 
anos de, aproximadamente, 21% (ABIB, 2014). 
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Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Massas 
Alimentícias e Pão e Bolo Industrializado - ABIMA, no segmento 
de Pães Industriais, o desempenho brasileiro, quando analisado 
juntamente com o desempenho de importantes países, como 
Estados Unidos, Alemanha, Itália e Chile, fica evidente que está 
em expansão tanto em valor quanto em volume produzido, 
quando, em 2011 e 2012, apresentou valores de faturamento 
superiores aos dos Estados Unidos e com uma fatia superior a 
10% de todo o faturamento mundial. 

Diante do exposto, o desenvolvimento do trabalho 
buscou não só capacitar jovens para atuarem no mercado de 
panificação, mas principalmente fornecer ferramentas para que 
esses jovens construam conhecimento e se envolvam em 
atividades profissionais que possam lhes garantir formação 
mais robusta para ingressar em cursos de nível superior, um 
conjunto de técnicas que lhes permitam produzir e comercializar 
esses produtos em casa para complementação de renda, enfim, 
um estímulo para que esses estudantes continuem na escola 
realizando atividades que irão contribuir com seu 
desenvolvimento intelectual e profissional. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente trabalho foi realizado na Escola Cidadã 

Integral Técnica de João Pessoa Pastor João Pereira Gomes 
Filho, e foi desenvolvido entre maio e outubro de 2016.  

Alunos do curso de bacharelado em Gastronomia da 
Universidade Federal da Paraíba foram capacitados por 
docente da instituição e assim orientados para desenvolvimento 
de oficinas em panificação com estudantes da escola técnica. 
Os alunos foram certificados por cada atividade da qual 
participaram, além de receberem cartilha com noções de Boas 
Práticas de Fabricação e ficha técnica das preparações, para 
possibilitar a reprodução. 
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As atividades de extensão universitária têm buscado 
reduzir o distanciamento existente entre os conhecimentos 
discutidos na academia por professores e alunos e a aplicação 
dessas informações para tentar solucionar problemas reais da 
sociedade. Sendo o gastrólogo um profissional que atua 
principalmente em serviços de alimentação, com competências 
que vão desde a aquisição de gêneros alimentícios até a 
elaboração e execução de cardápios e gestão do setor, 
apresentam papel crucial na qualidade, criação e apresentação 
dos produtos ofertados. 

No decorrer das oficinas práticas foi realizada a mise 
enplace, (porcionamento e separação de todos os insumos e 
utensílios antes de iniciar o pré-preparo e o preparo de 
alimentos), a sensibilização dos alunos quanto a importância de 
bons hábitos de higiene pessoal e de comportamento durante a 
manipulação de alimentos, dentre outras recomendações 
referentes as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 
segundo legislação vigente, contribuindo para bom 
desenvolvimento das oficinas. 

A figura 1 apresenta alunos e instrutores desenvolvendo 
a mise enplace de uma das formulações realizada nas oficinas. 

 
Figura 1. Realização da Mise enplace com o público alvo. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fonte: Própria.  
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Foram elaboradas cartilhas com as recomendações de 
Boas Práticas de Fabricação e as Fichas Técnicas (figura 2) 
correspondentes ao preparo de receitas de cada atividade. 
 
Figura 2. Modelo de ficha técnica de preparo de alimentos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de RICCETTO, (2013). 
 

O perfil do público alvo foi composto por alunos com 
idades entre 13 e 18 anos. Foram atendidos aproximadamente 
80 alunos selecionados pela escola, residentes dos bairros: 
Mangabeira, José Américo, Valentina, Rangel, Gramame, 
Portal do Sol, Cristo, Costa e Silva, Funcionários, Penha, 
Varjão, Cruz das Armas e Colibris.  

As oficinas se dividiram em quatro, sendo elas: 
acolhimento, elaboração de pão de leite e sonho, elaboração de 
muffin e bolo mármore e elaboração de pão lanchinho. Todas 
tiveram duração de quatro horas e cada uma teve a participação 
de 20 alunos e os critérios para seleção foram adotados pela 
própria Escola. Foram realizadas na Cozinha Pedagógica da 
Escola Cidadã Integral Técnica de João Pessoa Pastor João 
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Pereira Gomes Filho e todos os produtos elaborados foram 
destinados aos alunos participantes. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A primeira oficina teve como tema “Sensibilização dos 
envolvidos e aproximação do grupo: Vamos nos conhecer?”, e  
nela foram desenvolvidas dinâmicas de grupos entre os 
participantes e extensionistas, o que promoveu maior interação 
entre todos os participantes. As dinâmicas escolhidas foram um 
jogo de perguntas e respostas, guerra de cupcakes (figura 3) e 
maratona das saladas. 
 
Figura 3.Dinâmina “Guerra de Cupcakes”. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Própria. 
 

Na segunda oficina, intitulada “Vamos fazer pão! E 
agora?” inicialmente  foram abordados  temas  importantes  
para  a elaboração de pães como a ordem de mistura dos 
ingredientes e sua função na qualidade da massa, como sovar 
os pães e como identificar o ponto de véu, técnicas de 
boleamento e modelagem de pães básicos, o que é 
fermentação e qual sua importância para obter-se um bom pão 
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e como assar pães(SUAS, 2012). Para isso, foi realizada a 
elaboração de sonho, onde foi aliada a explicação teórica e 
posteriormente foi realizada a prática, auxiliando na fixação do 
conhecimento adquirido. 

O quadro 1 apresenta a formulação utilizada na 
elaboração do pão de leite que foi utilizada para o preparo do 
sonho.  

 
Quadro 1.Ingredientes e balanceamento para preparo de pão 
de leite. Adaptado de SUAS, (2012). 
 

Ingredientes Quantidade Unidade de 
medida 

% 

Farinha de trigo  grama 100 

Açúcar  grama 15 

Ovos  grama 10 

Sal refinado  grama 1,5 

Melhorador  grama 1 

Manteiga  grama 10 

Leite integral 
UHT 

 grama 25 

Fermento 
biológico seco 

 grama 2 

Água  grama 20 

Creme de 
confeiteiro 

 grama q.s. 

Goiabada  grama q.s. 
 

 A figura 4 apresenta os sonhos após todo o processo de 
pré-forneamento e fritura. 
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Figura 4. Sonho pronto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Própria. 
 

 Na terceira oficina “Elaborando Bolos” foram 
desenvolvidas duas receitas de bolo: Bolo mármore e 
Muffin(fugura 5), (SHIMURA, 2015). 
 
Figura 5.Preparações prontas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Própria. 
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Os quadros 2 e 3 apresentam as formulações 
desenvolvidas com os alunos na oficina “Elaborando Bolos”. 
 
Quadro 2.Quadro de ingredientes para preparo de muffin. 
Adaptado de SHIMURA, (2015). 
 

Ingredientes Quantidade 

Farinha de trigo com fermento 150g 

Chocolate em pó 30g 

Açúcar mascavo 80g 

Gotas de chocolate 130g 

Ovos 50g 

Leite 185g 

Manteiga 45g 

 
 
Quadro 3.Ingredientes e balanceamento para preparo de bolo 
mármore. Adaptado de SHIMURA, (2015). 
 

Ingredientes Quantidade Unidade de 
medida 

% 

Manteiga sem sal  grama 72,7 

Clara de ovo  grama 100 

Açúcar  grama 145 

Extrato de 
baunilha 

 grama 4,5 

Gema  grama 54,5 

Fermento químico  grama 2,7 

Farinha de trigo  grama 100 

Chocolate em pó  grama 27,3 

Fécula de batata  grama 40,9 

Leite integral  grama 90,9 
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Na oficina “Elaborando pães recheados”, realizou-se o 
desenvolvimento da receita de Pão lanchinho (SEBESS, 2014), 
recheado com queijo mussarela e calabresa. O quadro 4 
apresenta a formulação utilizada. 

 
Quadro 4. Ingredientes e balanceamento para preparo de pão 
lanchinho. Adaptado de SEBESS, (2014). 
 

Ingredientes Quantidade Unidade de 
medida 

% 

Farinha de trigo  grama 100 

Açúcar  grama 15 

Ovos  grama 10 

Sal refinado  grama 1,5 

Melhorador  grama 1 

Manteiga integral 
sem sal 

 grama 10 

Leite integral UHT  grama 25 

Água  grama 17 

Fermento 
biológico seco 

 grama 2 

Queijo mozzarella  grama q.s. 

Calabresa  grama q.s. 
 

A figura 6 apresenta o produto da oficina de pão recheado. 
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Figura 6. Pão lanchinho pronto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Própria. 
 

Ao iniciar as oficinas os alunos recebiam instruções de 
higiene e segurança alimentar, bem como avental e touca 
descartável, e eram conduzidos para sanitizar as mãos e retirar 
os adornos, medidas para reduzir perigos físicos e biológicos 
no  desenvolvimento das preparações.  

As oficinas práticas eram ministradas por três 
extensionistas e teve a colaboração da professora de culinária 
da Escola Técnica. Os alunos, por sua vez, demostravam 
interesse e responsabilidade no preparo das receitas, o que foi 
de grande importância para o bom andamento das oficinas. 

Além de dúvidas pertinentes ao conteúdo ministrado, 
observou-se o interesse por parte dos alunos em relação ao 
curso de Gastronomia, visto que este ainda é um curso novo e 
pouco conhecido entre a comunidade estudantil de modo geral. 

Ao levar os conhecimentos adquiridos na universidade para 
os estudantes da rede pública percebeu-se a grande 
necessidade de atividades lúdicas e que envolvam não só o 
desenvolvimento intelectual do estudante, assim como suas 
habilidades em outras áreas como a gastronomia. O grande 
interesse despertado em alguns dos envolvidos apresenta-se 
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como estímulo para que os mesmos possam se empenhar em 
cursar a graduação e se inserir no mercado de trabalho 
especializado. 

O despertar para a formação profissional de jovens em 
panificação, assim como em outras áreas dos setores de 
alimentos e bebidas é essencial para fornecer ao mercado mão 
de obra especializada. Por outro lado, profissionais capacitados 
poderão garantir o fornecimento de alimentos com maior 
qualidade, o que valoriza seu trabalho e impulsiona 
empregadores ao pagamento de melhores salários, tendo em 
vista que profissionais com esse perfil são cada vez mais 
necessários e passam a ser disputados no mercado. 

 
4 CONCLUSÕES 

  
As oficinas realizadas na Escola Cidadã Integral Técnica de 

João Pessoa Pastor João Pereira Gomes Filho tiveram 
resultados satisfatórios, pois foi possível elaborar e transferir 
tecnologia de preparo de pães e bolos de interesse no mercado 
de panificação, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos 
e extensionistas envolvidos, bem como estimular o público alvo 
da importância da capacitação para o mercado de trabalho. 
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RESUMO: Uma das bebidas mais consumidas nas ruas das 
grandes cidades do Norte e Nordeste do Brasil, principalmente 
na Amazônia Legal, é o energético “guaraná da Amazônia”; tem 
grande aceitação regional e nacional e apresenta excelentes 
perspectivas para o mercado internacional. Com o objetivo de 
detalhar o processo produtivo e implantar o sistema de análise 
de perigos e pontos críticos de controle (APPCC), na produção 
do guaraná da Amazônia, foram feitas observações in loco e 
levantamento de dados em seis unidades produtoras, que 
permitiram considerar a adição das matérias primas como um 
ponto crítico de controle. Face às características do processo 
produtivo atualmente empregado para obtenção do guaraná da 
Amazônia, concluiu-se que a aplicação de boas práticas de 
fabricação, aliadas ao treinamento da mão de obra, melhoria 
das instalações e implantação do sistema APPCC irá assegurar 
a qualidade do produto e prevenir a ocorrência de doenças 
veiculadas por alimentos proporcionando a elaboração de um 
produto de maior aceitabilidade e segurança para o 
consumidor. 
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Palavras-chave: Guaraná da Amazônia. Boas práticas de 

fabricação. Análise de perigos e pontos críticos de controle. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das bebidas mais consumidas nas ruas das 

grandes cidades do Norte e Nordeste do Brasil, principalmente 

na Amazônia Legal, é o energético “guaraná da Amazônia”, 

entendida como uma das bebidas mais receptivas do mundo 

não só em conseqüência de seu sabor agradável, mas também 

devido suas propriedades terapêuticas (TFOUNI, 2007). Sua 

maneira de distribuição e fácil acesso chamam a atenção para 

os riscos à saúde que possa trazer à população, visto que a 

chance de contaminação se faz presente. Tornando-se, assim, 

nesserário inserir o produto e seu processo produtivo em um 

sistema que garanta a qualidade, de modo que seu processo 

de produção seja mais preventivo e menos corretivo (SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 2000; 

COLLETO, 2012). 

É inegável o interesse da população em degustar 

alimentos vendidos nas ruas em todo o mundo, seja pelo preço 

acessível, pelo fácil acesso ou por seus sabores únicos, típicos 

de cada região (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 

OF THE UNITED NATIONS, 2010). O World Health 

Organization (2006) tem apontado pontos positivos e negativos 

associados à comercialização desses alimentos. Embora o 

papel socioeconômico do comércio ambulante seja 

inquestionável, a preocupação mundial com os perigos 

potenciais oferecidos por esses alimentos para a segurança 

alimentar é crescente, visto que os mesmos podem ser 
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facilmente contaminados por microrganismos patogênicos 

causadores das Doenças Veiculadas por Alimentos (DVAs) 

(RODRIGUES et al., 2010). Estas provocam preocupação 

mundial, uma vez que tais doenças representam um problema 

de saúde pública principalmente em surtos (DEON, 2012).  

Entre as principais ferramentas de gestão de qualidade 

e segurança empregados hoje na produção de alimentos estão 

as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e a Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC) (BRASIL, 1997). O 

sistema APPCC é definido pela Portaria nº 46, de 10 de 

fevereiro de 1998, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), como um sistema de análise que 

identifica perigos, pontos críticos (PC) e pontos críticos de 

controle (PCC) na produção de alimentos de modo específico e 

aponta medidas preventivas e corretivas no controle de 

qualidade de alimentos (BRASIL, 1998). É um sistema voltado 

para a qualidade e segurança do produto, deixando-o livre de 

contaminação, considerado efetivo na prevenção física, 

química e microbiológica, de reconhecimento internacional 

(FEO, 2012).  

O objetivo deste estudo foi descrever o processo 

produtivo do energético guaraná da Amazônia comercializado 

por ambulantes em São Luís-MA, avaliar as boas práticas de 

fabricação, identificar perigos, pontos críticos (PCs) e pontos 

críticos de controle (PCCs) durante sua produção e desse modo 

criar um modelo específico de APPCC  para produção do 

guaraná da Amazônia. 
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2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Material 

 

No período de Janeiro a Junho de 2015 foram visitados 

seis pontos de venda, sendo feitas três visitas em cada ponto, 

localizados na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, região 

nordeste do Brasil, para análise de diferentes aspectos da 

produção do guaraná da Amazônia.  

 

2.2 Método 

 

2.2.1 Descrição do produto e do processo 

 

Foi acompanhado o processo produtivo do guaraná da 

Amazônia, em seis pontos de venda, desde a aquisição da 

matéria prima, até a obtenção do produto final. A partir do 

acompanhamento do processo de fabricação foi descrito todo o 

processo, levantando-se dados sobre, matéria-prima, 

ingredientes, conservantes, aspecto, validade e forma de uso pelo 

consumidor. De acordo com o preconizado pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (2000). 

 

2.2.2 Análise das boas práticas de fabricação 

 

Utilizou-se como ferramenta para a coleta de dados a 

Lista de Verificação de Boas Práticas em Serviços de 

Alimentação, adaptada do Anexo A da RDC n° 216, de 15 de 

Setembro de 2004. Adotou-se os critérios de Conformidades da 
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RDC n°216/2004 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2004). 

 

2.2.3 Elaboração do fluxograma de processo  

 

Foi elaborado um fluxograma claro e sucinto 

demonstrando de modo objetivo todas as etapas envolvidas no 

processo produtivo. Foram realizadas informações a respeito 

de ingredientes empregados, procedimentos em cada estágio, 

equipamentos utilizados, origem e procedência de 

contaminação, condições de tempo e temperatura às quais as 

matérias primas e adtivos são submetidos (SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 2000). 

 

2.2.4 Validação do fuxograma do processo  

 

Após a elaboração do fluxograma do processo foram 

efetuadas novas visitas aos pontos de venda, para verificar se 

o mesmo correspondia a realidade dele, já que a definição dos 

pontos críticos de controle depende da sua exatidão (SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 2000). 

 

2.2.5 Projeto de implantação do APPCC 

 

Foram analisados os perigos e as propostas de medidas 

preventivas, identificando os pontos críticos de controle, 

estabelecidos os limites críticos e os procedimentos de 

monitorização dos mesmos, sugerindo-se, então, as ações 

corretivas (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, 2000). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Descrição do produto e do processo  

 

O “guaraná da Amazônia” é um derivado vegetal e 

animal que tem como principal ingrediente o pó de guaraná 

oriundo da pulverização das sementes do guaraná (Paullinia 

cupana), possui xarope de guaraná (obtido por processo 

industrial), pó ou granulado de castanha, (caju ou castanha do 

Pará), leite em pó, aveia, gelo, água, amendoim cru e frutas 

como mamão, banana, abacate e açaí. São utilizadas 

coberturas de chocolate, morango, uva, limão, kiwi e/ou leite 

condensado, produzido de forma artezanal em pontos de venda 

na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. 

 

3.2 Descrição do processo  

 

Conforme as observações feitas in loco os seis pontos 

de venda do guaraná da Amazônia estudados, estão 

localizados próximos a pontos de ônibus, praças e avenidas, 

principalmente no centro da capital São Luís-MA, locais estes 

que apresentam fluxo intenso de pessoas diariamente. Todos 

se encontram próximos ou aos arredores de outros 

estabelecimentos comerciais de grande porte concordando 

com as afirmações de Martins, Ferreira e Alves (2013) que ao 

determinar as condições higiênico-sanitárias do preparo de 

comida de rua em Itumbiara-GO em 2013, demonstrou que a 

maioria de 15 estabelecimentos avaliados situavam-se no 

centro da cidade e que todos estavam próximos a 

estabelecimentos comerciais. 
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A Aquisição das matérias-primas é realizada em locais 

especializados na venda de produtos para guaraná, assim 

como em comércios, supermercados ou frutarias próximas ou 

não dos locais de venda do guaraná. Durante a aquisição, não 

há controle da validade e da qualidade dos produtos adquiridos 

o que pode acarretar em alterações de ordem química, física ou 

microbiológica e segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (2013) esta falta de controle pode comprometer a 

segurança alimentar do consumidor.  

O Transporte das matérias-primas é realizado até a 

barraca ou até a casa do manipulador utilizando, bicicleta, moto, 

transporte do fornecedor, carona ou mesmo a pé quando o local 

de aquisição fica próximo ao ponto de venda. Os ingredientes 

são transportados em sacolas plásticas de supermercados 

junto a outros alimentos podendo ser facilmente contaminados 

com outras substâncias ou microrganismo, resultados 

semelhantes foram observados por Neri, Araújo e Silva (2012), 

que ao avaliar as condições higiênico-sanitárias do comércio 

ambulante de alimentos em Uruaçu-GO, determinou não 

conformidades relacionadas ao transporte das matérias-primas 

e do produto. 

O Fracionamento dos ingredientes se dá no próprio 

ponto de venda, somente em alguns casos é fracionado na casa 

do manipulador. Os ingredientes são mantidos na embalagem 

primária até serem usados, posteriormente são fracionados em 

depósitos de plásticos ou vidros com tampas, alguns em 

desconformidade com os padrões de qualidade apresentando-

se quebradas e sujas. Dos pontos de vendas observados 33% 

optaram por fazer o fracionamento dos sólidos (pó de guaraná, 

castanha em pó, aveia, amendoim cru e leite em pó) em 

saquinhos plásticos de 200 gramas. O xarope de guaraná é 
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fracionado em depósitos plásticos ou em garrafas pet que não 

são lavadas em nenhum momento durante sua utilização. As 

coberturas não são fracionadas, são mantidas em suas 

embalagens primárias e usadas diretamente no processo. As 

frutas são cortadas em cubos utilizando facas, colheres ou 

garfos que ficam sobre o local de fracionamento sem proteção. 

A falta de cuidados com os utensílios e as más condições do 

local chama a atenção para os perigos de contaminação 

cruzada concordando com as afirmações de Bezerra, Mancuso 

e Heitz (2014), ao analisar o alimento de rua na agenda nacional 

de segurança alimentar e nutricional observando as práticas 

inadequadas nesse tipo de comércio. 

Quanto ao Armazenamento das matérias-primas, as 

frutas são armazenadas em depósitos, tigelas, caixa de isopor 

ou em sacolas de supermercados. O gelo é armazenado em 

caixas de isopor ou plásticas. A água é armazenada em baldes, 

garrafas ou galões de 5 litros. Dos pontos de venda 33,3 % 

utilizam água mineral e 66,7% afirmam trazer a água da sua 

própria residência, sendo a água armazenada em baldes 

plásticos sem tampas em desacordo com a Resolução nº 218, 

de 29 de junho de 2005, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (2005).  

A Adição das matéria primas, guaraná oriundo da 

pulverização das sementes do guaraná (Paullinia cupana),  

xarope de guaraná (obtido por processo industrial), pó ou 

granulado de castanha, (caju ou castanha do Pará), leite em pó, 

aveia, gelo, água, amendoim cru e frutas como mamão, 

banana, abacate e açaí é feita no copo do liquidificador sem 

nenhum tratamento prévio. Todos os ingredientes são 

adicionados de modo aleatório. Apesar de haver uma medida 
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padrão sugerida pelo fabricante do xarope de guaraná, os 

manipuladores não seguem esta. 

A Liquidificação dos ingredientes é realizada em 

liquidificador,  dura em média 5 minutos (guaraná sem frutas) e 

10 minutos (com frutas). Durante o processamento no 

liquidificador não ocorre à lavagem do equipamento, o que pode 

acarretar em proliferação microbiana.  

Para Embalagem são utilizados copos descartáveis de 

300, 400 e 500 ml. Em 100% dos locais de venda do guaraná 

da Amazônia em São Luís-MA, os copos descartáveis utilizados 

não apresentam rótulos nem especificações de uso e validade 

do produto acabado. Os copos estão dispostos no local em 

contato direto com ar, poeira e insetos o que reflete a falta de 

medidas de controle contra insetos e roedores, fator importante 

na manipulação de alimentos, preconizado pela Resolução nº 

218, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2005).  

Após o processo de embalagem do energético guaraná 

da Amazônia, ocorre a adição de alguns ingredientes como o 

“xeren”, nome dado pelos manipuladores a  uma porção de 

castanha granulada e as coberturas de chocolate, morango, 

uva, limão, kiwi e leite condensado para incrementar o produto 

final, não havendo uma porção definida de cada um desses 

ingredientes. 

A Comercialização do produto é realizada no próprio 

local de produção, sem considerar critérios básicos de 

sanitização. Dos 6 pontos de venda analisados,100% dos 

vendedores manipulavam dinheiro e 33,3% fumam ou 

consomem bebidas alcoólicas durante a comercialização do 

produto, valores superiores foram encontrados por Santos et al. 

(2013), ao avaliar as Boas Práticas de Fabricação de 
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manipuladores do comércio ambulante na área central de 

Caxias do Sul-RS onde observou que 93,3% dos 

manipuladores manipulam dinheiro e 80% matem o hábito de 

fumar durante o processamento de alimentos o que reflete que 

mesmo sendo uma porcentagem menor a encontrada em São 

Luís-MA existe a necessidade de implantação das Boas 

Práticas na manipulação desse alimento por parte dos 

manipuladores. 

As observações “in loco” permitiram descrever o perfil 

dos manipuladores no que se refere à sua higienização 

pessoal. O estudo demonstrou que 67% dos manipuladores 

apresentaram não conformidades quanto às unhas limpas; 83% 

utilizam adornos (brincos, colares, celulares); 83% não lavam 

as mãos durante o processo e 100% dos manipuladores do 

guaraná da Amazônia de São Luís-MA não usam nenhum 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante o processo. 

De modo geral, 77% dos manipuladores de guaraná da 

Amazônia em São Luís-MA apresentam não conformidades 

quando sua higiene pessoal. Resultados inferiores foram 

observados por Neri, Araújo e Silva (2012) que ao avaliarem as 

condições higiênico-sanitárias do comércio ambulante de 

alimentos em 7 pontos de venda em Uruaçu-GO, determinaram 

que as não conformidades relacionadas ao manipulador 

oscilaram entre 42,80% a 71%, deixando evidente a não 

utilização das boas práticas na manipulação, o que pode 

desencadear a contaminação do alimento.  

Quando à Estrutura e limpeza dos locais de venda, 

100% dos pontos avaliados não apresentam banheiros 

próximos, 67% não apresentam fornecimento adequado de 

água, 33% dos pontos de vendas apresentarem inadequações 
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quando a iluminação do local, o que não interfere na execução 

das atividades no local, foi demonstrado que 67% dos pontos 

de venda não apresentam destinação correta do lixo, apesar de 

alguns pontos de venda apresentar lixeiras, estas não estão 

dispostas em locais corretos de modo a facilitar a identificação 

e acesso ao cliente como preconiza a legislação vigente, além 

de permanecer aberta o dia todo, sendo reservatórios de 

animais e insetos, fortes veiculadores de doenças, 100% dos 

avaliados não fazem limpeza dos equipamentos e utensílios, 

refletindo assim desvios nas boas práticas e as precárias 

condições de manipulação do alimento.  

Dos pontos de venda do guaraná da Amazônia 73% 

apresentam não conformidades relativas à estrutura e limpeza 

do local. Este item apresenta inadequações em quase todos os 

itens, e isso se deve ao fato das instalações estarem em locais 

com grande fluxo de veículos e principalmente pela presença 

constante de insetos e roedores nas suas proximidades (100% 

das instalações) resultados semelhantes foram observados por 

Sousa, Brum e Orlanda (2013), ao avaliar as condições 

ambientais com relação as conformidades do mercado 

ambulante da cidade de Imperatriz-MA, quando demonstrou 

que as estruturas ambientais estavam sujas, empoeiradas e 

com presença de insetos, podendo sofrer ação de fatores 

físicos, químicos e biológicos deste ambiente. 

A carência de controle de qualidade no processo 

produtivo do guaraná da Amazônia pode acarretar sérios 

problemas de saúde para os consumidores do produto em São 

Luís-MA, visto que a não adoção de medidas de controle como 

as Boas Práticas de Fabricação em manipulação de alimentos 
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é fator preponderante para assegurar a qualidade e segurança 

dos alimentos, contribuindo para a saúde do consumidor.  

 

3.3 Elaboração do Fluxograma do Processo 

 

A figura 1 apresenta o fluxograma geral de obtenção do 

guaraná da Amazônia, com visão global do processamento. 

Descreve sucintamente as observações e o levantamento dos 

dados in loco de seus pontos de venda, localizados na cidade 

de São Luis. 

 

Figura 1. Fluxograma do Processo 
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3.4 Projeto de implantação do APPCC 

 

Para implantação de um plano de APPCC sugere-se a 

adoção das boas práticas de fabricação como pré-requisito 

obrigatório. Na produção do guaraná da Amazônia, foram 

consideradas as características das fases do processo 

produtivo e o  fluxograma do processo, após análise de cada 

uma das fases do processo produtivo. 

Adição da matéria prima caracteriza-se como Ponto 

Crítico de Controle PCC1 pois acarreta em perigos 

microbiológicos e químicos que não serão eliminados nas 

outras etapas do processo. Vale ressaltar que o amendoin 

utilizado para a produção do guaraná da Amazonia, da forma 

que é adiquirido, pode apresentar o perigo da presença de  

aflatoxina, substancia produzida por um fungo que contamina o 

alimento quando este se encontra em condições de umidade e 

temperatura ideais, este perigo não consegue ser eliminado 

durante nenhuma das etapas do processo. É um dos principais 

tipos de micotoxina existentes e seus efeitos em seres humanos 

e animais são incessantemente pesquisados em todo o mundo; 

perigos físicos também podem ser encontrados como 

fragmentos sólidos (sujidades, poeira, fezes).  

Como medida preventiva sujere-se o controle de 

qualidade da matéria prima recebida assim como o controle do 

binômio tempo/temperatura. 

Fracionamento das matérias-primas é apontado como 

PC1, pois as frutas são cortadas sem lavagem previa das mãos 

o que deixa o alimento propício perigos microbiológicos 

(Escherichia coli e Staphylococcus aureus,) o que pode 

justificar afirmativa de Andrade  et al. (2009) quando 
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estabeleceram a contagem de Mesófilos e Coliformes 

Termotolerantes em preparados de guaraná da Amazônia, 

quando demonstraram que 3 das 15 amostras analisadas 

estavam contaminados potencialmente por Mesófilos (2,3 x 10² 

UFC/mL, 1,0 x 103 UFC/mL e 1,8 x 103 UFC/mL) e 

contaminação por Coliformes Totais em 6 amostras, esse 

resultado reflete a ineficácia nas boas práticas de higiene na 

produção desse alimento. Medidas corretivas e preventivas 

como a lavagem adequada das mãos e limpeza dos utensílios 

e da bancada de fracionamento são aplicáveis para aprimorar 

a qualidade do serviço e do produto, evitando assim, prejuízos 

na saúde do consumidor. 

No Armazenamento dos ingredientes, observa-se o 

PC2 visto que a matérias-primas são armazenadas em 

depósitos de plásticos ou vidro abertos com tampas quebradas, 

ou às vezes sem tampa ou em tigelas sujas e descobertas, o 

que pode acarretar em contaminação microbiológica, além de 

ser alvo de insetos e roedores. Como Medida preventiva, é 

aplicável a lavagem e limpeza rotineira dos utensílios e a 

criação de medidas de controle contra insetos e roedores 

conforme preconiza a RDC n° 218/ 2005 (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2005). 

A Liquidificação compreende o PC3, pois durante todo 

o processo em nenhum momento ocorre à lavagem do 

liquidificador, equipamento essencial no processo, no qual 

permanece um resíduo constante do energético, podendo 

acarretar em proliferação microbiológica interferindo assim na 

qualidade do produto. A lavagem do liquidificador representa 

uma medida preventiva barata, eficaz e mais viável, visto que 

sua prática pode eliminar a níveis satisfatórios o perigo durante 
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o processo, conforme recomenda o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (2000). 

A Embalagem é apontada como o PC4, visto que os 

copos usados para acondicionar o produto, ficam expostos ao 

ar durante todo o processo, propícios a contaminação com 

insetos e roedores, sendo estes importantes veiculadores de 

doenças. A guarda adequada dos utensílios (protegidos da luz, 

umidade e insetos), assim como a criação de medidas 

preventivas contra insetos e roedores se faz necessário na 

produção do energético guaraná da Amazônia, sendo efetivas 

como medidas de controle e prevenção, afirma a RDC nº 

216/2004 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2004). 

Vale ressaltar que alguns aspectos a respeito do 

processo apresentado ainda são desconhecidos ou pouco 

estudados, entre eles a normatização do processo produtivo, a 

determinação da morte e sobrevivencia de vários 

microorganismos no processo de obtenção do produto final. 

Essa avaliação deve ser considerada preliminar e 

orientativa, sugerindo-se estudos posteriores para confirmar as 

evidencias indicadas e outras não abordadas, com a finalidade 

de preservar a saúde dos consumidores e garantir a produção 

de um produto saudável que tem grandes possibilidades 

mercadológicas. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos permitem concluir que o processo 

produtivo do guaraná da Amazônia comercializado por 

ambulantes em São Luís-MA apresenta perigos (contaminação 
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microbiologia e química), pontos críticos em suas etapas de 

fracionamento, armazenamento, liquidificação e embalagem, e 

um ponto crítico de controle na adição das suas matérias-

primas que se apresentam como fatores importantes para a 

insegurança do alimento. Suas condições higiênico-sanitárias 

são precárias, visto que as não conformidades relativas ao perfil 

dos manipuladores, a estrutura e limpeza dos locais de venda 

e às condições da matéria-prima e do produto oscilaram entre 

73% a 77%.  

Torna-se necessária a implantação de Boas Práticas de 

Fabricação, padronização do processo produtivo, fixação de 

padrões físico-quimicos e microbiológicos para posteriormente 

implantação do plano APPCC proposto. Desta forma 

melhorando a qualidade do guaraná da Amazônia que é uma 

importante fonte de renda para a população de São Luís-MA. 
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CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

Os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: 

evoluindo com saúde 

 

O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, farmácia, 

enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e tem como 

objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de palestras, mesa 

redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para que os 

participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e da 

educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.   

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: Os 

desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana: COMO 

PROMOVER O BEM-ESTAR; Promoção da saúde e alimentação 

adequada e saudável; Promoção da saúde e alimentação adequada e 

saudável” ; Doenças no adulto com raízes na criança; Atuação da 

estética no processo de envelhecimento nos ciclos da vida; A fisioterapia 

no processo de amadurecimento humano: uma abordagem prospectiva; 

Impactos na saúde e no envelhecimento causados por substâncias 

químicas:disruptores endógenos; Interdisciplinaridades: as ciências da 

saúde e as engenharias sanitárias e ambiental permitindo o homem viver 

com saúde em ambientes saudáveis; Aspectos multiprofissionais do 

cuidado em saúde da criança e o adolescente; Cuidar do outro é o 

reflexo do meu cuidado por mim;  Exercício superestimado: Adinâmica 

utilizada pelo nosso corpo para sabotar seu emagrecimento, 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: SAÚDE E MEIO AMBIENTE: os desafios da 

interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana, NUTRIÇÃO E SAÚDE: 

os desafios da interdisciplinaridade nos ciclos da vida humana  e 

tecnologia e ODONTOLOGIA: os desafios da interdisciplinaridade  

contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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