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RESUMO 

 

O iogurte é uma fonte de nutrientes essenciais para a saúde, como proteínas de alto 
valor biológico, cálcio, potássio, fósforo e vitaminas do complexo B (B2 e B12). Esta 
Dissertação teve como objetivo desenvolver um iogurte enriquecido com 
concentrado protéico de soro do leite (IE) e um iogurte não enriquecido (INE). Os 
iogurtes foram desenvolvidos a partir de leite em pó reconstituído a 15% (IE e INE) e 
acrescentado de 25% de concentrado protéico do soro de leite com 80% de 
proteínas (IE). As duas formulações foram comparadas quanto a composição físico-
química, sinérese, textura e contagem microbiológica durante 35 dias de 
armazenamento refrigerado. Os iogurtes também foram avaliados sensorialmente 
por escala hedônica e questionário Check All That Apply (CATA). Além disso, os 
iogurtes (IE e INE) foram consumidos durante 15 por praticantes de exercícios 
físicos e observou-se possíveis efeitos no ganho de massa muscular e força 
muscular. Foram aplicados questionários a todos os participantes da pesquisa: 
recordatório 24 horas, questionário de frequência de consumo alimentar com 
produtos de origem animal, bem como foi realizada anamnese. No estudo, foram 
realizadas medidas de circunferência, pregas cutâneas, aferição da pressão arterial 
e exame de eletromiografia. Os dados estatísticos foram comparados através dos 
testes paramétricos teste t e Tukey e os não paramétricos através do teste Mann-
Whitney, com diferença significativa de 5% (p<0,05) e 10% (p<0,10). Os micro-
organismos Streptococcus thermophillus e Lactobacillus bulgaricus atingiram as 
contagens mínimas preconizadas na legislação em ambas as formulações. Os 
teores de proteína, gordura, cinzas, sinérese, pH e ácido lático apresentaram 
diferenças significativas (p<0,05) entre as formulações. Os parâmetros de cor L* e a* 
também apresentaram diferença significativa (p<0,10). Para textura, os parâmetros 
de dureza, adesividade, coesividade, gomosidade e elasticidade apresentaram 
diferenças significativas (p<0,05) nas formulações entre os dias de armazenamento. 
O produto foi oferecido a 13 praticantes de atividade física por 15 dias e os mesmos 
foram submetidos a avaliação de suas composições corporais e eletromiografia nos 
dias 1 e 15. Não houve diferença significativa no ganho de massa muscular dos 
participantes da pesquisa e também no ganho de força muscular. Quanto à 
frequência de consumo alimentar, todos os participantes demonstraram ingerir baixa 
quantidade de leite fluido, abaixo da quantidade preconizada (2-3 porções/dia), 
porém uma alta ingestão de derivados, como iogurte e iogurte grego. Apresentaram 
uma boa ingestão de ovos e carnes.  
 

Palavras-chaves: Ácido lático. Avaliação física. Leite. Composição corporal. 
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ABSTRACT 

 

Yogurt is a source of essential nutrients for health, such as high biological value 
proteins, calcium, potassium, phosphorus and B vitamins (B2 and B12). This 
dissertation aimed to develop a yogurt enriched with whey protein concentrate (EY) 
and unenriched yogurt (UY). Yogurts were developed from 15% reconstituted milk 
powder (EY and UY) and added 25% whey protein concentrate with 80% protein 
(EY). The two formulations were compared for physicochemical composition, 
syneresis, texture and microbiological counting during 35 days of refrigerated 
storage. The yogurts were also evaluated sensorially by hedonic scale and the 
questionnaire Check all that apply (CATA) was used. In addition, the yogurts (EY and 
UY) were consumed during 15 days by physical activity practitioners and subject’s 
gain of lean mass and muscle strength were evaluated. Questionnaires were applied 
to all survey participants: 24 hour reminders, as well as the frequency food 
consumption of products of animal origin. Circumference, skin folds, and blood 
pressure were measured, as well as electromyography examination was performed. 
The statistical data were compared using the t test and Tukey test and the non-
parametric tests using the Mann-Whitney test, with a significant difference of 5% (p 
<0.05) and 10% (p <0.10).The microrganisms Streptococcus thermophillus and 
Lactobacillus bulgaricus reached counting stipulated by legislation. The levels of 
protein, fat, ash, syneresis, pH and lactic acid presented statistical differences 
(p<0.05) between the formulations. The color parameters L* and a* were also 
different between formulations (p<0.10). The parameters of hardness, adhesion, 
cohesiveness, gomosity and elasticity presented difference (p<0.05) in the 
formulations between storage days. The product was offered to 13 practitioners of 
physical activity for 15 days and they underwent an evaluation of their body 
measures and electromyography on days 1 and 15. There was no significant 
difference in the mass gain of the participants and there was also no gain of muscle 
strength. For the frequency of food consumption, it was shown low consumption of 
fluid milk, below the preconized quantity (2-3 servings/day), but a high consumption 
of dairy products, such as yogurt and Greek yogurt was observed. They had a good 
intake of eggs and meat. 
 

Key-words: Lactic acid. Physical assessment. Milk. Body composition. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os alimentos fermentados continuam ganhando espaço no mercado 

alimentício, pois podem ser preservados de uma maneira melhor do que a matéria-

prima da qual são preparados. Em comparação aos outros métodos de 

conservação, como a adição de sal, por exemplo, os alimentos fermentados contêm 

ácidos orgânicos, álcool e outros componentes antimicrobianos que inibem o 

crescimento de agentes deteriorantes (ROSS et al., 2002). 

Segundo Marsh et al. (2014), além de terem um método de preservação 

natural, os fermentados possuem atributos atrativos como textura, aroma, sabor e 

valor acessível a todos. Nos últimos anos, os alimentos fermentados tem sido uma 

importante fonte de nutrientes essenciais para a saúde de quem os consome 

(TREMBLAY, 2017). 

Outro ponto importante que vem sendo explorado na área de fermentados se 

deve ao fato de que o processo da fermentação diminui a quantidade de lactose 

presente em produtos de origem láctea, além de melhorar a atividade antioxidante 

presente nos iogurtes (SACCHI et al., 2005; SHAH, 2006). 

Os alimentos ricos em proteínas têm ganhado mais visibilidade atualmente, 

pois não são consumidos apenas por atletas, mas também por aqueles que desejam 

uma alimentação mais saudável. Hoje, é de conhecimento que a proteína de alto 

valor biológico, além de exercer o papel de reconstrução tecidual, também ajuda a 

diminuir a resposta glicêmica, quando são associados em uma refeição. Entre os 

praticantes de exercícios físicos, este tipo de suplementação é o mais popular. Além 

dos benefícios já citados, são completos em aminoácidos, com destaque para 

leucina e isoleucina, que possuem um papel de extrema importância no ganho de 

massa muscular.  

Esta Dissertação teve como objetivo desenvolver e caracterizar um iogurte 

enriquecido com composto proteico do soro de leite e analisar seus possíveis efeitos 

em praticantes de exercício físico.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Leite  

“Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas 

e descansadas” (BRASIL, 1997).  

O leite é um produto secretado pelas glândulas mamárias e alimento 

indispensável aos mamíferos nos primeiros meses de vida, enquanto não podem 

digerir e assimilar outras substâncias necessárias à sua subsistência (BEHMER, 

1991). 

O leite bovino contém, em média, 87,1% de água, 4,0% de gordura, 3,3% de 

proteína, 4,6% de lactose, 0,7% de cinzas e 0,3% de outras substâncias 

(WOUTERS; GEURTS, 2006). 

A composição do leite depende dos seguintes fatores: raça, individualidade 

do animal, intervalo entre as ordenhas, variação durante as ordenhas, diferenças 

entre os quartos, período de lactação, influência das estações, alimentação, 

temperatura ambiente, doenças, idade do animal e condições climáticas (ANTUNES, 

2009). 

Segundo Yackobovitch et al. (2017), o leite é considerado um bom alimento, e 

uma fonte balanceada de nutrientes, proporcionando um crescimento saudável, bom 

aporte de proteínas, vitaminas A, D, E e Vitaminas do complexo B, como as tiaminas 

e riboflavinas, além de minerais como cálcio, fósforo, magnésio, zinco e 

magnésio.Por este motivo, sua ingestão tem grande importância, não apenas nos 

primeiros meses de vida. 

O consumo constante de leite colabora com a formação e a manutenção da 

estrutura dos ossos e evita doenças como a osteoporose, o câncer e a obesidade 

(CARVALHO, 2000).  

De acordo com Kongerslev et al. (2016), o consumo diário entre 250-300 mL 

de leite pode diminuir o risco de problemas hipertensivos, assim como seu consumo 

está diretamente ligado com a prevenção de câncer no colo do útero e também 

câncer de mama em mulheres. 

 

2.2 Iogurte 

O leite fermentado é um produto adicionado ou não de outras substâncias 
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alimentícias, cuja obtenção ocorre através da diminuição do pH, que promove a 

coagulação do leite ou leite reconstituído, que pode ter sido adicionado, ou não, de 

outros produtos lácteos, por fermentação lática, mediante a ação dos micro-

organismos Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

subsp. Bulgaricus. Também podem acompanhar outras bactérias ácido-láticas, que 

interferem na característica final do produto (BRASIL, 2007).  

O iogurte teve sua origem na Índia ou no Oriente Médio, onde os nômades, 

ao armazenarem seu leite sempre no mesmo recipiente, perceberam que este 

adquiria uma característica sensorial agradável. Hoje este processo é entendido 

como a acidificação, que ocorre pela fermentação de alguns micro-organismos 

(ORDOÑEZ PEREDA, 2005).  

Para que este alimento seja considerado iogurte, as culturas dos micro-

organismos característicos do produto devem estar em todo período de vida de 

prateleira do mesmo, assegurando, desta forma, os benefícios a saúde do 

consumidor (TAMIME et al.,2005). 

O iogurte é considerado pela maioria das agências regulatórias do mundo 

como fonte de nutrientes essenciais a saúde, incluindo proteínas, cálcio, potássio, 

fósforo e vitaminas B2 e B12 (BODOT et al., 2013). 

A fermentação dos micro-organismos proporciona a produção de ácido lático 

a 40-44⁰C/4-5 h, com redução de pH de 5,2 para 4,6. Este valor é o ponto isoelétrico 

da caseína, onde há a desestabilização de suas micelas promovendo a coagulação. 

Após, o leite coagulado é rapidamente resfriado para reduzir o processo de 

fermentação (VAN DE WATER, 2003).  

Esse alimento, além de ser bem aceito por seu sabor, é importante devido 

aos seus benefícios nutricionais e de saúde. Possui ação antagônica sobre muitas 

bactérias patogênicas, auxilia em doenças digestivas e no aumento da microbiota 

intestinal após longos períodos de uso de antibióticos, melhora a ação de proteínas 

e enzimas digestivas no organismo humano, aumenta a absorção de cálcio, ferro e 

fósforo. Além disso, proporciona cremosidade, sabores e variedades que podem 

atingir vários tipos de paladares (FERREIRA et al., 2001). 

No ano de 2018, iogurtes enriquecidos com proteína do soro do leite 

ganharam seu espaço nas prateleiras dos supermercados. Entre algumas marcas 

atualmente comercializadas, podemos citar os iogurtes da marca Verde Campo® 
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com valores protéicos de 14g/100mL, assim como os iogurtes da marca Yorgus® 

com 15g/100mL, Yopro® com 15g/100g e Itambé Pro® com 11g/100g. Estes iogurtes, 

apesar de apresentarem grandes quantidades de proteínas, também apresentam 

grandes quantidades de aromatizantes e estabilizantes em sua composição.  

 

Figura 1: Iogurte enriquecido com proteína existente no mercado. 

 

Fonte: Industrias Danone 

 

2.3 Soro do leite  

A fração protéica do leite é constituída por aproximadamente 80% de 

caseínas e 20% de proteínas do soro, sua obtenção é caracterizada pela 

precipitação e remoção da caseína durante o processo de fabricação do queijo.  

Soro é o produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite utilizado no 

processo de fabricação de queijos, caseína e produtos similares. Pode ser 

caracterizado como soro ácido, devendo apresentar pH entre 6,0 e 6,8 e soro doce, 

devendo apresentar pH inferior a 6,0.  

Ambos podem ser apresentados na forma líquida, concentrada ou em pó 

(BRASIL, 2013). A composição deve ser de soro de leite ou soro de leite ácido de 

consistência líquida, viscosa ou em pó. Apresenta a cor branca, amarelada ou 

esverdeada quando de consistência líquida ou concentrada e branca a creme 

quando em pó (BRASIL, 2013). 

A partir do soro podem ser obtidos o soro do leite concentrado, onde sua 

concentração de proteínas pode variar de 30 a 80% e o isolado protéico, com 

quantidades protéicas de aproximadamente 95% (FOX; MCSWEENEY, 2000). 
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As proteínas do soro de leite possuem uma estrutura globular, e são ligadas 

por pontes dissulfeto, o que confere um grau de estabilidade as micelas. O soro é 

constituído por β-lactoalbumina (BLG), α-lactoalbumina (ALA), albumina do soro 

bovino (BSA), imunoglobulinas (Ig’s) e glicomacropeptideos (GMP), que variam em 

tamanho, peso molecular e função, o que pode fornecer as proteínas do soro 

características especiais (KINSELLA; WHITEHEAD, 1989; AIMUTIS, 2004). Sua 

composição é, basicamente, 50% BLG, 20% ALA, Ig’s 20%, BSA 5% e outros traços 

de proteína 5% (EVANS; GORDON, 1980).  

O concentrado protéico de soro de leite merece destaque, possuindo 

importante perfil de proteínas. Entre as proteínas encontradas neste produto, ALA e 

BLG são os componentes majoritários.  

A ALA é o segundo peptídeo com maior presença no soro do leite, 

representa 3,5% das proteínas do leite bovino, é a principal proteína no leite 

humano. Sua massa molecular é de 14kDa (FOX; MCSWEENEY, 1998). 

O peptídeo BSA corresponde a 5% das proteínas do soro e possui um alto 

peso molecular (66 kDa). Além disso, ele favorece o transporte de lipídeos na 

corrente sanguínea, pois possui afinidade com ácidos graxos livres (SALZANO, 

2002; WIT, 1998). 

As Ig’s são proteínas de alto peso molecular, entre 150 e 1.000 kDa. Existem 

cinco Ig´s, sendo que quatro delas estão presentes no leite bovino (IgG, IgA, IgM e 

IgE), e 80% delas são IgG (FOX; MCSWEENEY, 1998; LÖNNERDAL, 2003; 

SALZANO,2002). 

O GMP é um peptídeo resistente ao calor, a digestão e as mudanças de pH, 

possui um peso molecular de 6,7 kDa. Ele não é descrito como um peptídeo do soro 

do leite e sim como um peptídeo proveniente da digestão da Kapa-caseína, que 

ocorre pela ação da quimosina, durante a coagulação do queijo. Ele está presente 

em uma fração do soro conhecida como Whey rennet, assim como a fração BLG. 

Composto por 47% de aminoácidos essenciais e por ser de carga altamente 

negativa, ajuda na absorção de minerais pelo epitélio intestinal (SALZANO,2002; 

ETZEL, 2004; SHANNON, 2003). 

Os peptídeos secundários do soro de leite, que apresentam uma pequena 

concentração, são: lactoferrina, beta-microglobulina, gama-globulina, lacto-

peroxidase, lisozima, lactolina, relaxina, lactofano, Fator de crescimento da insulina 



6 

 

 
 

1 e 2 (IGF’s), proteoses- peptonas e aminoácidos livres (HARAGUCHI et al., 2005). 

Em 100g de concentrado protéico do soro do leite encontra-se 414 Kcal, 80g 

de proteína, 7g de gordura e 8 g de carboidratos. Em relação aos micronutrientes 

temos 1,2mg de ferro, 170mg de sódio e 600mg de cálcio(SALZANO, 2002).Já de 

aminoácidos 4,9mg de alanina, 2,4mg de arginina, 3,8mg de asparagina, 10,7mg de 

ácido aspártico, 1,7mg de cisteína, 3,4mg de glutamina, 15,4mg de ácido glutâmico, 

1,7mg de glicina, 1,7mg de histidina, 4,7mg de isoleucina, 11,8mg de leucina, 9,5mg 

de lisina, 3,1mg de metionina, 3,0mg de fenilalanina, 4,2mg de prolina, 3,9mg de 

serina, 4,6mg de treonina, 1,3mg de triptofano, 3,4mg de tirosina e 4,7mg de valina, 

por grama de proteína (ETZEL, 2004).  

Com relação aos aminoácidos essenciais, as proteínas de soro apresentam 

quase todos os aminoácidos essenciais em quantidades superiores às 

recomendações, exceto pelos aminoácidos fenilalanina e tirosina (aminoácidos 

aromáticos) que atendem às recomendações para todas as idades. Apresentam 

elevadas concentrações dos aminoácidos triptofano, cisteína, leucina, isoleucina e 

lisina (SGARBIERI, 2004). 

Dos aminoácidos essenciais, o mais importante é a leucina, por ser um 

aminoácido essencial e não ser produzida pelo corpo humano, é de extrema 

importância sua ingestão através da alimentação e em alguns casos sua 

suplementação é necessária.  

A leucina é um aminoácido de cadeia ramificada (AACR), esses 

aminoácidos somam 35% dos aminoácidos indispensáveis nas proteínas 

musculares. Contando que 40% do peso total de um indivíduo é de massa muscular, 

há uma grande quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada presente em 

nossas proteínas musculares (SHIMOMURA et al., 2006). 

Devido ao fato de os AACR somarem um terço de toda a proteína muscular, 

existem evidências que demonstram o papel fundamental destes aminoácidos, 

especialmente a leucina, na regulação de processos anabólicos envolvendo tanto a 

síntese quanto a degradação protéica muscular (MERO, 1999). A leucina estimula o 

ganho de massa muscular, melhora a sensibilidade a insulina, estimula a 

cicatrização, auxilia na melhora imunológica, e favorece a recuperação muscular 

(ETZEL, 2004). 
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2.4 Avaliação nutricional  

A avaliação nutricional é um passo muito importante no acompanhamento de 

um paciente, pois a detecção de doenças relacionadas ou não com a ingestão 

alimentar são detectadas, como por exemplo, Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT) ou deficiência muscular, podendo ser analisadas através de sintomas ou 

das medidas antropométricas 

 

2.4.1 Avaliação antropométrica  

 
Antropometria é a medida da dimensão corporal. As medidas mais usadas 

são: peso, altura, circunferência do braço, da cintura, comprimento do braço e as 

pregas cutâneas - tríceps, bíceps, subescapular e supra ilíaca (VANNUCHI et al., 

1996). 

Na prática clínica e também no estudo populacional, alternativas com 

desempenho melhor do que a medida de peso e altura vem sendo buscadas. A 

circunferência do braço é uma destas medidas. Ela deve ser associada às medidas 

de peso, altura e dobras cutâneas, pois juntas proporcionam uma melhor estimativa 

de porcentagem muscular (WHO, 1995).  

Adicionando a circunferência do braço, pode-se mensurar melhor a 

quantidade de massa óssea, tecido muscular e também tecido adiposo. O tecido 

adiposo e a massa muscular são os dois indicativos mais sensíveis de ganho ou 

perda de peso. As mudanças nestes indicadores podem refletir com uma maior 

precisão o ganho ou a perda dos tecidos de reserva, tanto de proteínas quanto os de 

energia (HEYMSFIELD et al., 1984). 

 

2.4.1.1 Peso e Altura  

Para a obtenção da altura, o paciente deve estar em pé, descalço e com a 

planta do pé posicionada inteiramente ao chão, coluna reta e encostada em uma 

haste vertical, em uma superfície lisa ou parede. A nádega e os calcanhares não 

devem encostar nesta haste, pois isto poderia interferir no resultado final 

(VANNUCHI et al., 1996). 

Com relação ao peso, o paciente deve estar usando o mínimo de roupas 

possível, de preferências roupas leves considerado o peso da manhã (VANNUCHI et 

al., 1996).  
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Mediante a retirada destas medidas, faz-se o Índice de Quelelet, mais 

conhecido como Índice de Massa Corporal (IMC), obtido pela razão entre a massa 

corporal e o quadrado da estatura (VANNUCHI et al.,1996). 

 

2.4.1.2 Pregas cutâneas  

É o método mais utilizado para determinar, indiretamente, a massa corpórea 

de gordura por meio da somatória das pregas (bíceps, tríceps, subescapular e 

supra-ilíacas) (FRISANCHO, 1981). 

As pregas devem ser medidas com adipômetro de pressão constante. O 

procedimento para a retirada das medidas consiste em pedir para que o paciente 

deixe seu braço solto e relaxado, em seguida, com uma fita métrica, mede-se o 

comprimento entre o processo acromial da escápula e o olecrano e marca-se este 

ponto médio. A pele deve ser pinçada, aproximadamente, 2 cm acima deste ponto, 

sobre o tríceps, entre o polegar e o indicador, puxa-se a pele, ligeiramente, para 

afastá-la do músculo, em seguida, suavemente, pinça-se a pele entre as 

extremidades do adipômetro, no ponto marcado e por fim tem-se a medida em 

milímetros (FRISANCHO, 1981). 

Já a prega cutânea biciptal é obtida na parte média do braço sobre o bíceps. 

A subscapular é medida 1 cm abaixo do ângulo inferior da escapula com o braço em 

extensão. A supra-ilíaca mede-se na axilar média, com tronco estendido, 1 cm acima 

da crista ilíaca anterior superior (FRISANCHO, 1981). 

 

2.4.1.3Relação Cintura/Quadril 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (1995), é a medida da região do 

abdômen, no ponto médio entre a borda inferior da última costela e a borda superior 

da crista ilíaca, nesta região pode existir acúmulo de gordura visceral. Este fator está 

diretamente relacionado a diversos riscos, como aumento da pressão arterial, 

diabetes e colesterol alto, fatores que elevam o risco de doenças cardiovasculares. 

Esta medida pode ser aferida com o auxílio de uma fita métrica. A medida igual ou 

superior a 94 cm em homens e 80 cm em mulheres indica risco de doenças ligadas 

ao coração. 
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Outro ponto importante é a relação entre a cintura e o quadril, calculado a 

partir das medidas da cintura e do quadril, para verificar o risco de doenças 

cardiovasculares (BRASIL,2016). 

A relação cintura-quadril (RCQ) é calculada dividindo-se a medida da 

circunferência da cintura em centímetros pela medida da circunferência do quadril 

em centímetros. O índice de corte para risco cardiovascular é igual ou maior que 

0,85 para mulheres e 0,90 para homens. Um número mais alto demonstra maior 

risco. Mulheres com RCQ de 0,8 ou menos, ou homens com RCQ de 0,9 ou menos 

são considerados "seguros". Uma relação de 1,0 ou maior, para qualquer gênero, é 

considerada "em risco” (BRASIL, 2016). 

 

2.5 Recordatório alimentar  

Para se alcançar os objetivos propostos em uma re-educação alimentar ou 

então em uma dieta para ganho de massa muscular, no caso de atletas e pessoas 

fisicamente ativas, com patologias, e pacientes que procuram reposição muscular, é 

de extrema importância compreender diversos fatores, principalmente seus hábitos 

alimentares. 

Um ponto importante é o levantamento correto de dados para que não haja 

dúvidas quanto a intervenção nutricional a ser aderida de acordo com cada paciente 

(DRISKELL et. al, 2011). 

Por este motivo, os questionários alimentares como: diário alimentar, 

Recordatório 24 horas, Recordatório semanal, mensal e frequência alimentar e são 

essenciais no momento da avaliação nutricional, pois é quando entende-se a rotina 

e os hábitos do paciente. 

2.5.1. Recordatório 24 horas 

O Recordatório 24 horas é utilizado para avaliar o que o paciente ingeriu nas 

últimas 24 horas. Pode ser realizado de duas maneiras: 1) Começar do início do dia 

anterior e perguntar detalhadamente o que foi ingerido (comida e bebida). 2) 

Começar a partir do momento da avaliação e ir retrocedendo até o início do dia 

anterior (WILLET, 1998). 

Esta avaliação tem como vantagem ser prática, pode ser realizada tanto 

pessoalmente, no momento da entrevista, quanto por telefone, caso seja necessário. 



10 

 

 
 

Porém, ela é dependente da memória do paciente, o que pode acabar sendo um 

problema (WILLET, 1998). 

 

2.5.2. Questionário de frequência alimentar  

Um questionário alimentar pode ajudar a determinar, em média, a ingestão 

de macro e micronutrientes que o paciente está ingerindo. Ele depende diretamente 

da memória do paciente, da sua capacidade de calcular a quantidade e a frequência 

em que ingere determinados alimentos e também de discernir os grupos alimentares 

(MAGKOS; YANNAKOULIA, 2003). 

Neste método, uma lista de alimentos é entregue ao paciente, onde ele 

marca com que frequência os alimentos são ingeridos. O consumo pode variar de 

alguns dias até um mês, por exemplo. São feitas perguntas como: “Quantas vezes 

na semana ou ao mês é consumido arroz integral” (MAGKOS; YANNAKOULIA, 

2003). 

 

2.6 Suplementação 

Nos dias atuais, um dos meios mais utilizados para ganho de massa muscular 

são os suplementos. Segundo Eliason et al. (1997), os suplementos são 

classificados como produtos feitos de vitaminas, minerais, produtos herbais, extratos 

de tecidos, proteínas, aminoácidos e outros produtos, consumidos com o objetivo de 

melhorar a saúde e prevenir doenças.  

Atletas, pessoas fisicamente ativas e pacientes portadores de patologias, 

procuram os benefícios dos suplementos como fonte de proteínas. Os suplementos 

mais utilizados são a base de proteínas e aminoácidos. Para se determinar a 

quantidade e o tipo adequados de suplementação, são levados em consideração 

idade, altura, perfil antropométrico (dobras e circunferências), gênero, estado de 

saúde e requisitos básicos sobre a atividade física realizada pelo mesmo, como 

intensidade, frequência e duração (TIPTON; WOLF, 2001). 

Os suplementos devem ser utilizados exclusivamente para melhorar a saúde 

de quem está ingerindo, e no caso dos atletas, para melhorar a sua performance 

(CASSILETH et al., 2009). 

Dentro deste mercado, os atletas e as pessoas fisicamente ativas são os mais 

suscetíveis a compra e ingestão de suplementos, principalmente aqueles que estão 
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no campo das competições (SOMERVILLE; LEWIS, 2005).  

Segundo Driskellet al. (2011), é importante ressaltar que a melhor maneira de 

se ingerir vitaminas e minerais é através da ingestão de alimentos adequados a 

dieta,pois os suplementos são apenas uma suplementação de macro ou 

micronutrientes, nunca devem ser uma substituição de refeição. 

Quando se adiciona um suplemento a dieta, seja ele vitamínico, proteico, 

glicídico ou lipídico, o mesmo deve ser calculado juntamente com os outros 

alimentos, ou seja, deve entrar no cálculo diário de macro e micronutrientes 

(DRISKELL et al., 2011). 

Suplemento proteico é destinado para suplementar as necessidades diárias 

de proteína. Estes devem seguir os seguintes requisitos: o produto pronto deve 

conter, no mínimo, 10g de proteína por porção (100g); deve conter, no mínimo, 50% 

do valor energético proveniente das proteínas; pode ser adicionado de vitaminas e 

minerais; não pode ser adicionado de fibras alimentares e de não nutrientes 

(BRASIL, 2010). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral  

✓ Desenvolver um iogurte enriquecido com concentrado proteico de soro 

do leite e um iogurte não enriquecido. 

3.2. Objetivos específicos 

✓ Avaliar as características físico-químicas, sinérese, textura, cor e 

contagem de micro-organismos starter dos iogurtes ao longo de 35 

dias;  

✓ Avaliar sensorialmente os iogurtes; 

✓ Avaliar o efeito do iogurte no possível ganho de massa muscular de 

voluntários praticantes de exercício físico; 

✓ Avaliar os hábitos alimentares de pessoas fisicamente ativas e o 

consumo de alimentos de origem animal. 
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5 ARTIGOS 

 

5.1 ARTIGO 1 

 

IOGURTE ENRIQUECIDO COM PROTEÍNA DE SORO DO LEITE: 

DESENVOLVIMENTO E EFEITO NO GANHO DE MASSA MUSCULAR E FORÇA 

MUSCULAR 

Giovana Gomes da Costa1; Rodrigo Andraus1; Lougan Escobar 1; José Augusto1; 

Jacqueline Monte Honorato1; Lorena Pereira1, Joice Sifuentes dos Santos1; 

1Universidade Pitágoras Unopar (UNOPAR) 

 

Resumo  

O iogurte é uma fonte de nutrientes essenciais para a saúde, como proteínas de alto 
valor biológico, cálcio, potássio, fósforo e vitaminas do complexo B (B2 e B12). Este 
artigo teve como objetivo desenvolver um iogurte enriquecido com concentrado 
protéico de soro do leite (IE) e um iogurte não enriquecido (INE). Os iogurtes foram 
desenvolvidos a partir de leite em pó reconstituído a 15% (IE e INE) e acrescentado 
de 25% de concentrado protéico do soro de leite com 80% de proteínas (IE). As 
duas formulações foram comparadas quanto a composição físico-química, sinérese, 
textura e contagem microbiológica durante 35 dias de armazenamento refrigerado. A 
adição de proteínas interferiu em características físico-químicas como sinérese, 
produção de ácido lático, na quantidade de cinzas, gordura e também pH (p<0,5). 
Os micro-organismos Streptococcus thermophillus e Lactobacillus bulgaricus 
atingiram as contagens mínimas preconizadas na legislação em ambas as 
formulações. Os parâmetros de textura não apresentaram diferença significativa 
entre as formulações durante o armazenamento. Os iogurtes também foram 
avaliados sensorialmente por escala hedônica e questionário Check All That Apply 
(CATA), porém ambos não tiveram uma boa aceitação dos avaliadores. Além disso, 
os iogurtes (IE e INE) foram consumidos durante 15 por praticantes de exercícios 
físicos, onde não foram observados ganho significativo de força muscular e ganho 
de massa muscular. 
Palavras-chaves: Avaliação física. Leite. Composição corporal. 

 

Abstract  

Milk is of fundamental importance in human nutrition, as it is the source of a large 
number of vitamins such as A, D and E, in addition to B vitamins such as thiamines 
and riboflavins. Yogurt is a source of essential nutrients for health, such as high 
biological value proteins, calcium, potassium, phosphorus and B vitamins (B2 and 
B12). This article aimed to develop a yogurt enriched with whey protein concentrate 
(IE) and unenriched yogurt (INE). Yogurts were developed from 15% reconstituted 
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milk powder (IE and INE) and added 25% whey protein concentrate with 80% protein 
(IE). The two formulations were compared for physicochemical composition, 
syneresis, texture and microbiological counting during 35 days of refrigerated 
storage. The addition of proteins interfered with syneresis, lactic acid production, ash 
content, fat and also pH showed significant differences of (p <0.5) and (p <0.10). The 
microorganisms Streptococcus thermophillus and Lactobacillus bulgaricus reached 
the minimum levels recommended in the legislation in both formulations. The texture 
parameters showed no significant difference between the formulations during 
storage. The yogurts were also sensorially evaluated by hedonic scale and the 
Check All That Apply (CATA) questionnaire. In addition, yogurts (IE and INE) were 
consumed during 15 hours by physical exercise practitioners and there were possible 
effects on the gain of lean mass and muscle strength, where no significant gains in 
strength and mass gain were observed. 
 

Key-words: Physical evaluation. Milk. Composition of body 

 

1. Introdução 

“Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha 

completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas 

e descansadas” (BRASIL, 1997). O leite é um produto secretado pelas glândulas 

mamárias e alimento indispensável aos mamíferos nos primeiros meses de vida, 

enquanto não podem digerir e assimilar outras substâncias necessárias à sua 

subsistência (BEHMER, 1999). O leite é um alimento considerado boa fonte de 

nutrientes, pois contem proteínas e vitaminas A, D e E, além de vitaminas do 

complexo B, como as tiaminas e riboflavinas, e minerais extremamente importantes, 

como cálcio, fósforo, magnésio, selênio e zinco (PEREIRA, 2014). O leite é de 

extrema importância para a dieta humana, pois contém uma grande quantidade de 

proteínas com alta qualidade, e nos oferece aproximadamente 32g de proteína por 

litro. 

Os alimentos fermentados ganharam espaço no mercado alimentício nos 

últimos anos, pois podem ser preservados de uma maneira melhor do que a matéria-

prima da qual são preparados. Em comparação aos outros métodos de 

conservação, como a adição de sal, por exemplo, os alimentos fermentados contém 

ácidos orgânicos, álcool e outros componentes antimicrobianos que inibem o 

crescimento de agentes deteriorantes (ROSS et al., 2002). 

Segundo Marsh et al. (2014), além de terem um método de preservação 

natural, os fermentados possuem características atrativas como textura, aroma, 

sabor e valor acessível a todos. Nos últimos anos, os alimentos fermentados tem 
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sido uma importante fonte de nutrientes essenciais para a saúde de quem os 

consome (TREMBLAY, 2017). 

Outro ponto importante que vem sendo explorado na área de fermentados se 

deve ao fato de que o processo da fermentação diminui a quantidade de lactose 

presente em produtos de origem láctea, sendo uma importante fonte de cálcio para 

portadores de intolerância a lactose (SACCHI et al., 2005; SHAH, 2006). 

Os alimentos ricos em proteínas têm ganhado mais visibilidade atualmente, 

pois não são consumidos apenas por atletas, mas também por aqueles que desejam 

uma alimentação mais saudável. Hoje, é de conhecimento que a proteína de alto 

valor biológico, além de exercer o papel de reconstrução tecidual, também ajuda a 

diminuir a resposta glicêmica, quando são associados em uma refeição. Entre os 

praticantes de exercícios físicos, este tipo de suplementação é o mais popular. Além 

dos benefícios já citados, são completos em aminoácidos, com destaque para 

leucina e isoleucina, que possuem um papel de extrema importância no ganho de 

massa muscular.  

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e caracterizar um iogurte 

enriquecido com composto protéico do soro de leite e analisar seus possíveis efeitos 

no ganho de massa muscular e força muscular em praticantes de exercício físico.  

 

2. Materiais e métodos  

 

2.1 Elaboração do iogurte 

Utilizou-se leite em pó desnatado e 25% de concentrado protéico de soro do 

leite, com 80% de proteína para produção de um iogurte enriquecido (IE). Um 

iogurte não enriquecido (INE), sem adição de proteína, também foi elaborado. Cada 

formulação foi repetida três vezes, de forma independente. 

Para as produções dos iogurtes, o leite em pó desnatado foi reconstituído a 

15% (m/v), utilizou-se 25% de composto protéico do soro do leite (IE), 0,15% de 

estévia e 0,20% de essência de baunilha, em seguida pasteurizado (65ºC/30 min) e 

resfriado à 42ºC. A cultura lática (Yoflex®) foi inoculada a 0,01% e a fermentação foi 

conduzida até pH 4,6 (aproximadamente 4h). Após a fermentação, o produto foi 

mantido sob refrigeração de 4° C para a realização das análises. 
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2.2 Análises físico-químicas 

Foram feitas análises de cinzas, proteínas, gordura, acidez, pH e sinérese nos 

dias 1, 7, 14, 21, 28 e 35 de armazenamento refrigerado. Também foram realizadas 

análises de cor no dia 1. Todas as análises foram efetuadas em triplicata. A 

composição das amostras foi avaliada conforme AOAC (2011) e Instituto Adolfo Lutz 

(2008). O teor de lactose foi medido pelo método de metilamina (LAWRENCE, 

1968), utilizando-se espectrofotômetro 600 plus (Femto, Brasil). A sinérese foi 

avaliada conforme Aichinger et al. (2003), onde as amostras foram pesadas e 

centrifugadas a 600 r.p.m. (Nova técnica, NT-820, Brasil) por 30 min, utilizando a 

equação: Peso do sobrenadante/peso da amostra x 100.A cor foi avaliada utilizando 

o sistema L* a* b*, através de colorímetro Konica Minolta (Modelo CR-400, Osaka, 

Japão), com calibração na cor branca e preta.  

 

2.3 Textura 

As análises de textura foram realizadas semanalmente ao longo dos 35 dias 

de armazenamento. As amostras foram mantidas sob refrigeração a 4°C em 

embalagens descartáveis até o momento das análises. Foram determinados os 

padrões de dureza, adesividade, coesividade, gomosidade e elasticidade em 

quintuplicata para cada formulação utilizando texturômetro (Texture Analyser CT3, 

Brookfield, Middleboro, EUA). O probe utilizado foi o cilíndrico de 35 mm de 

diâmetro, alvo do teste foi de 0,5 mm, carga Trigger de 0,05 N e a velocidade do 

teste foi de 1mm/s (BURITI; CARDARELLI; SAAD, 2008). 

 

2.4 Análises microbiológicas 

Para contagem de S. thermophilus foi utilizado ágar M17, a 37 ºC/48h em 

aerobiose. A contagem de L. bulgaricus foi realizada com ágar MRS acidificado a pH 

5,4, a 37 ºC/72h em anaerobiose (AOAC, 2011). As análises foram realizadas nos 

dias 1, 7, 14, 21, 28 e 35 de armazenamento refrigerado. 

 

2.5 Análise sensorial  

Após a aprovação do Comitê de ética (n° 89613918.0.0000.0108), a análise 
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sensorial foi realizada com 96 provadores não treinados, entre 18 e 60 anos, sem 

problemas de intolerância ou alergia ao leite, de ambos os sexos, recrutados entre 

os alunos e funcionários da Universidade Pitágoras Unopar. As sessões de análise 

foram realizadas em cabines individuais, sob luz branca. Foram entregues amostras 

com aproximadamente 25 g de cada formulação de iogurte em copos descartáveis 

codificados com números randomizados e de três dígitos de forma aleatória. Os 

testes foram conduzidos de maneira controlada e cada participante recebeu água 

em temperatura ambiente e bolacha de água e sal para limpar o palato entre cada 

amostra ofertada.  

Os participantes analisaram aparência, sabor, textura, aroma e impressão 

global através de uma escala hedônica de nove pontos (1- Desgostei muitíssimo e 9 

-Gostei muitíssimo) (Apêndice 1). Também foi preenchida ficha de intenção de 

compra usando uma escala de 1 a 5 (1 – eu certamente não compraria e 5 – eu 

certamente compraria) (STONE; SIDEL, 1994). Por último, cada participante recebeu 

uma lista de atributos, onde deveriam selecionar o que definia cada uma das 

amostras no quesito aroma, sabor, cor, textura e frases pré-estabelecidas para cada 

iogurte (questionário de atributos Check all that apply – CATA)(Apêndice 2). 

 

2.6 Intervenção nutricional  

 

2.6.1 Ganho de massa muscular  

O produto elaborado foi testado através de um ensaio clínico duplo-cego em 

um grupo de 13 pessoas, praticantes de musculação ou MuayThay, recrutados em 

duas academias do município de Londrina – PR, com idade entre 18 e 30 anos, com 

tempo de atividade física de no mínimo 6 meses e no máximo 24 meses, sem 

nenhum tipo de patologia relacionado a obesidade, de ambos os sexos (7 homens e 

6 mulheres), por um período de 15 dias. 

Os iogurtes foram entregues refrigerados, semanalmente, para cada 

participante da pesquisa. As avaliações foram realizadas no dia um e após 15 dias 

de consumo dos iogurtes. 

Para avaliar o ganho de massa muscular, os indivíduos foram pesados e sua 

altura verificada nos dias 1 e 15 de consumo dos iogurtes. A massa muscular 

corporal foi avaliada através do método de Pollock7 dobras para seu cálculo 
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(JACKSON; POLLOCK, 1978). As dobras foram obtidas com adipômetro (Cescorf®, 

Innovare, Brasil) com molas de pressão com 10 g/mm2. As circunferências foram 

avaliadas usando trena antropométrica (Cescorf®, Brasil). Com todos os dados 

calculou-se a densidade corporal, de acordo com as diretrizes de Durnin e 

Womersley (1974). A quantidade de gordura corporal foi estimada a partir das 

equações propostas por Siri et al. (1961). 

Cada participante foi orientado quanto as recomendações para o dia anterior 

as análises (Apêndice 3). Para a determinação de peso foi utilizada uma balança 

(Filizola, modelo 31, Brasil) com graduação de 100g, e altura através de 

estadiômetro com unidade de medida de 0,1 m, de acordo com os procedimentos 

descritos por Gordon, ChumLea e Roche (1998). Logo em seguida foi realizada 

consulta nutricional, onde fez-se anamnese (Apêndice 4). 

Para o teste com humanos foram abordadas 320 pessoas em duas 

academias de Londrina-PR, sendo que no final da intervenção, 13 participantes 

foram avaliados.  

 

Figura 2-Obtenção de participantes para a intervenção nutricional. 
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1.6.2 Eletromiografia  
 

Os indivíduos também foram avaliados por eletromiografia nos dias 1 e 15 de 

consumo dos iogurtes. A captura do sinal eletromiográfico foi realizada utilizando-se 

o sistema Bagnoli-8 (Delsys system, Wellesley, MA, USA).O sinal da eletromiografia 

foi capturado com eletrodos ativos pré-amplificados (gain: 1000) e filtrados em uma 

banda-passante entre 20 e 450 Hz, com uma frequência de amostragem de 2000 Hz 

(HERMENS; FRERIKS, 1996).  

Realizou-se a tricotomia e limpeza da pele afim de se diminuir a impedância 

do local, e os eletrodos foram então posicionados, de forma bilateral, em relação à 

orientação das fibras musculares dos músculos alvo: bíceps braquial e quadríceps 

femoral (direito e esquerdo) , seguindo o procedimento proposto pelo Guia Surface 

EMG for Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM). O eletrodo de referência 

foi posicionado no processo espinhoso da sétima vértebra cervical (HERMENS; 

FRERIKS, 1996). 

 
 

2.7 Análises estatísticas 

As variáveis físico-químicas, textura e análise sensorial das duas formulações 

foram comparadas utilizando-se testes paramétricos. Foram realizados análise de 

variância (ANOVA) e os testes de comparação de médias de Tukey e teste t de 

Student ao nível de 5% (p < 0,05) e 10% (p < 0,10) de significância. Para a análise 

dos dados obtidos a partir da intervenção nutricional, foram utilizados os testes não 

paramétricos de Wilcoxon, Mann-Whitney e Kruskall-Wallis ao nível de 5% (p<0,05) 

e 10% (p<0,10) de significância. Os testes estatísticos foram realizados utilizando o 

software Statistica® 13.1 

 

2. Resultados e discussões  

 

3.1 Análises físico-químicas 
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Tabela 1. Composição centesimal, sinérese, pH, acidez e cor do iogurte enriquecido 

e não enriquecido com concentrado proteico do soro do leite. 

 

Variável Iogurte enriquecido 
Iogurte não 

enriquecido 

Proteína % 13,66 ± 0,95 a 6,20 ± 0,45 b 

Gordura % 1,00 ± 0,00 a 0,5 ± 0,00 b 

Cinzas % 1,27 ± 0,02 a 1,12 ± 0,02 b 

Lactose % 4,01 ± 0,04 3,48 ± 0,97 

Sinérese % 0,00 ± 0,00 b 9,86 ± 3,01 a 

pH 4,52 ± 0,07 a 4,39 ± 0,09 b 

Ác. Lático (mg/100mL) 1,42 ± 0,26 a 0,98 ± 0,12 b 

Cor *L 83,58 ± 2,32 B 85,92 ± 2,65 A 

Cor *a -1,11 ± 0,95 A -2,07 ± 0,93 B 

Cor *b 14,76 ± 3,94 12,08 ± 3,13 

ΔE 85,07 ± 1,75 85,83 ± 2,17 

a,b letras minúsculas sobrescritas diferentes na mesma linha indicam diferença 
significativa pelo teste t de Student (p<0,05). A,B letras maiúsculas sobrescritas 
diferentes na mesma linha indicam a diferença pelo teste t de Student (p<0,10). ΔE: 
Diferença entre os parâmetros de cor L*, a* e b*. 

 

De maneira geral, as duas formulações do iogurte recém produzido (dia 1) 

tiveram diferenças do ponto de vista físico-químico (Tabela 1). Os iogurtes 

apresentam diferenças significativas (p<0,05) no teor de proteína, gordura, cinzas, 

sinérese, pH e ácido lático e apresentaram diferença (p<0,10) nas variações de cor 

L* e a*. A diferença significativa de proteína entre as duas formulações ocorreu por 

conta da adição do composto proteico do soro do leite. Assim como os valores de 

cinzas, gordura e umidade, seus maiores valores estão ligados com a quantidade de 

sólidos adicionados no iogurte enriquecido com composto proteico de soro do leite. 

Segundo a Instrução normativa 46 (BRASIL, 2007), com relação a quantidade de 

gordura presente no IE, este se caracteriza como iogurte parcialmente desnatado 

por conter 0,6-2,9 g/100g e o INE como um iogurte desnatado, por conter no máximo 

0,5 g/100g. 

A fermentação do iogurte pelas bactérias láticas promove a produção de 
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ácido lático, com consequente redução do pH, o que promove a desestabilização da 

micela de caseína, levando a coagulação (TAMIME; ROBINSON, 1999). Em nossas 

análises ambos não foram diretamente proporcionais, como deveriam ser, pois a 

adição de proteínas promoveu uma interferência na acidez do iogurte. Valores 

inferiores podem causar o dessoramento do iogurte por conta da desidratação das 

proteínas, o que leva a rejeição do produto pelos consumidores. Segundo Lee e 

Lucey (2010), o iogurte tem propensão à sinérese, uma característica que define a 

qualidade do iogurte. Para melhorar a viscosidade do produto, as indústrias 

aumentam o teor de sólidos pela adição de leite ou soro de leite em pó, o que pode 

alterar diretamente a sinérese do produto (TAMIME; ROBINSON, 1999). 

A cor L* representa a luminosidade existente no produto, podendo variar de 0-

100, onde 0 representa a falta de luminosidade (ausência de branco) e 100 a 

presença de luminosidade (presença da cor branca). Como podemos observar, 

houve uma diferença (p<0,10) entre o IE e o INE, onde o INE apresentou 

luminosidade de 85,92 e o IE 78,61. Já a cor a* demonstrou a diferença (p<0,10) 

entre as formulações de iogurte. Quando o parâmetro apresenta valores negativos, 

mostra que o produto apresenta a cor verde. O IE apresentou valores de a*-1,24 e o 

INE -2,07, demonstrando uma existência da cor verde, por conta da presença de 

soro existente. O IE com composto proteico de soro do leite apresentou uma cor 

mais amarelada, pois o composto proteico possui uma cor amarela e isso, em 

grandes quantidades, acabou alterando a cor final do produto. Já o INE possui uma 

cor mais tendendo para o verde, pois o soro acabou interferindo em sua cor final. 

Não houve diferença nos parâmetros b* e ΔE. 
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Figura 2.pH e acidez de iogurte enriquecido e não enriquecido com concentrado 

proteico do soro do leite ao longo de 35 dias de armazenamento refrigerado (4°C). 

 
a,b Letras diferentes indicam diferença significativa nas variáveis ao longo do 

armazenamento em cada formulação pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

O pH e a acidez dos iogurtes (Figura 2) foram acompanhados durante o 

período de armazenamento refrigerado (35 dias). O IE apresentou uma média de pH 

de 4,55 e o INE 4,36 ao final do período de armazenamento, apresentando diferença 

significativa (p<0,05). Com relação a produção de ácido lático, não houve um 

aumento durante os dias de armazenamento, com diferença significativa (p<0,05) 

entre as formulações de iogurte. Ao final do armazenamento refrigerado de 35 dias, 

o iogurte enriquecido com proteína apresentou 1,11 mg/100mL e o iogurte não 

enriquecido 0,94 mg/100mL.  
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Figura 3.Sinérese de iogurte enriquecido e não enriquecido com concentrado 

proteico do soro do leite ao longo de 35 dias de armazenamento refrigerado (4°C). 

 
a,b Letras diferentes indicam diferença significativa na sinérese ao longo de 35 dias 

de armazenamento refrigerado (4°C) em cada formulação pelo teste de Tukey 

(p<0,05). 

* Indica diferença significativa no mesmo dia para as diferentes formulações pelo 

teste t de Student (p<0,05) 

 

Como podemos observar na Figura 3, houve diferença (p<0,05) de sinérese 

entre as formulações de iogurte (IE e INE) durante os dias de armazenamento. A 

presença de concentrado proteico na formulação IE impediu o dessoramento do 

mesmo. O IE apresentou sinérese apenas na última semana de armazenamento, ao 

contrário do INE, que apresentou sinérese linear durante os 35 dias de 

armazenamento refrigerado.  
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Figura 4. Textura de iogurte enriquecido e não enriquecido com concentrado 

protéico do soro do leite ao longo de 35 dias de armazenamento refrigerado (4°C). 

(A) Dureza; (B) Coesividade; (C) Elasticidade; (D) Gomosidade; (E) Adesividade. 

 

a,b,c letras diferentes indicam diferença significativa nos parâmetros avaliados ao 

longo de 35 dias de armazenamento para cada formulação avaliada pelo teste de 

Tukey (p <0,05).  
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Na Figura 4 são apresentados os resultados para os parâmetros de textura 

dureza, coesividade, elasticidade, gomosidade e adesividade avaliados nas duas 

formulações de iogurte, ao longo de 35 dias de armazenamento a 4ºC. 

Segundo Rohm (1990), dureza é definida como a força necessária para 

obter a deformação do produto. No parâmetro dureza (Figura 4A), a diferença de 

dureza entre as formulações pode ser atribuída a quantidade de sólidos adicionados 

no IE. Para coesividade (Figura 4B),não houve diferença entre o IE e o INE. A 

coesividade é descrita como as forças de ligações internas, aquilo que mantém o 

produto como um todo (SURÓWKA, 2002). Diante disso, os valores nos mostram 

que a adição de composto proteico não alterou o perfil de coesividade do iogurte. 

Com relação ao parâmetro elasticidade (Figura 4C), as formulações não 

apresentaram diferença ao longo do armazenamento (p>0,05). Porém, houve 

diferença significativa (p<0,05) entre as formulações nos dias 1, 28 e 35. Para o 

parâmetro de gomosidade (Figura 4D) não houve diferença entre os dias de 

armazenamento para o iogurte enriquecido. Gomosidade é a energia necessária 

para desintegrar a energia semi-sólida do produto (ROHM,1990). Desta forma, a 

grande quantidade de composto proteico interferiu diretamente na gomosidade do 

iogurte. Adesividade é o trabalho necessário para superar a força entre a superfície 

do alimento e os outros sólidos ali presentes (ROHM, 1990). Houve diferença 

significativa (p<0,05) de adesividade (Figura 4E) no IE nos dias 21, 28 e 35 de 

armazenamento, apresentando um aumento em sua adesividade seguido de um 

declínio em seus valores. Já o INE ao longo do armazenamento não apresentou 

diferença significativa durante o armazenamento (p>0,05). 

No IE, a contagem inicial de L. bulgaricus e S. thermophillus foi de 5,81 Log 

UFC/g e 8,74 LogUFC/g, respectivamente. Já no INE, as contagens finais 

permaneceram, respectivamente, 6,56 Log UFC/ge 8,53 Log UFC/g. Não observou-

se diferença significativa nas contagens dos dois micro-organismos ao longo do 

armazenamento refrigerado. A Instrução Normativa 46 (BRASIL, 2007) determina 

que ao fim do período de validade, o produto deve apresentar no mínimo 7 Log 

UFC/g destes micro-organismos. Desta forma, segundo a legislação, ambos os 

iogurtes mantiveram a quantidade exigida. 
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Figura 5. Enumeração de Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophillus ao 

longo de 35 dias de armazenamento refrigerado (4°C) de iogurte enriquecido e não 

enriquecido com concentrado proteico do soro do leite. 
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a,b,c,d Letras diferentes indicam diferença significativa nas contagens de cada micro-

organismo ao longo de 35 dias de armazenamento refrigerado (4°C) de cada 

formulação pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Tabela 2. Qualidade sensorial, impressão global e intenção de compra de iogurte 

enriquecido e não enriquecido com concentrado protéico do soro do leite.  

 Iogurte enriquecido Iogurte não 

enriquecido 

Aparência 5,1A 4,5 B 

Textura 5,0 4,6 

Sabor 4,8 4,9 

Aroma 6,3 6,0 

Impressão global 5,2 5,0 

Intenção de compra 2,6 2,6 

A,B letras sobrescritas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa 

(p<0,10) de acordo com o teste t de Student. 
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A análise sensorial (Tabela 2) do IE e INE apresentou diferença significativa 

(p<0,10) apenas no atributo aparência. A aceitação e a impressão global dos 

iogurtes foi baixa, isto pode ser atribuído ao fato de que houve a adição de Stévia 

rebaudiana. Apesar de a Stévia ser uma planta natural, seu poder adoçante é 300x 

maior do que a da sacarose, conferido pelos glicosídeos de esteviol. Apesar de 

possuir muitos benefícios como suas propriedades antioxidantes (conferidas pelas 

antocianinas), seus ácidos fenólicos e ácidos fólicos (SALVADOR-REYES, 2014), 

seu uso em excesso pode causar alterações organolépticas ao produto. O uso da 

Stévia acarretou um sabor de adoçante muito acentuado por conta da quantidade 

utilizada, mudando a percepção dos provadores com relação ao produto. A 

quantidade utilizada (0,015%) foi determinada após testes preliminares realizados 

em laboratório, assim como a quantidade de essência sabor baunilha.  

 
Tabela 3. Aceitação sensorial de iogurte enriquecido e não enriquecido com 

concentrado protéico do soro do leite.  

Atributo  Gênero  Iogurte 

enriquecido  

Iogurte não 

enriquecido 

Aparência Feminino 4,57 b 4,50 

Masculino 5,97 a 4,58 

Textura Feminino 4,40 b 4,35 

Masculino 5,88 a 5,08 

Sabor Feminino  4,40 b 4,69 

Masculino 5,33 a 5,13 

Aroma Feminino 6,08 b 6,03 

Masculino 6,52 a 5,94 

Impressão global Feminino 4,72 b 4,74 

Masculino 5,88 a 5,30 

Intenção de 

compra 

Feminino 2,35 b 2,55 

Masculino 3,05 a 2,66 

a,bLetras sobrescritas diferentes na mesma coluna indicam diferença no mesmo 

atributo, para o mesmo produto, entre os gêneros, de acordo com o teste t de 

Student(p<0,05). 
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Quando analisamos os mesmo parâmetros de acordo com os sexos (Tabela 

3), podemos observar diferença significativa (p<0,05) em todos os atributos do 

iogurte enriquecido, onde os avaliadores do sexo feminino atribuíram notas menores 

no momento da avaliação. 

Utilizou-se também o questionário avaliativo de atributos CATA (Tabela 4), 

onde os 96avaliadores selecionaram características pré-estabelecidas para cara 

uma das formulações. Quanto ao atributo sabor, a característica mais marcante no 

IE foi o sabor acentuado de adoçante (43,15% dos provadores assinalaram essa 

característica) e o sabor residual no INE (33,68%). Quanto a aparência, foi avaliado 

por 50,52% dos provadores como tendo presença de soro para o IE. Já para o INE, 

a característica mais frequentemente observada foi o aspecto coalhado (41,10% dos 

provadores). Para textura, ambas as formulações foram avaliadas como 

apresentando textura coalhada (IE – 34,73% e INE - 56,84%). Os participantes da 

análise sensorial julgaram ser uma boa frase para descrever o IE: “Uma opção 

saudável”, sendo que 48,42% dos avaliadores fizeram essa seleção. “Um alimento 

nutritivo” foi a frase escolhida para descrever o INE por 41,05% dos participantes. 
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Tabela 4.Percepção dos consumidores através do teste Check All That Apply 

(CATA)do iogurte enriquecido e não enriquecido com concentrado protéico do soro 

do leite. 

 

Atributo Percepção  Iogurte 

enriquecido (%) 

Iogurte não 

enriquecido (%) 

Sabor Doce 32,63 26,31 

 Residual amargo 37,98 33,68 

 Ácido 11,57 12,63 

 Sabor Artificial 28,42 28,42 

 Sabor acentuado de 

adoçante 

43,15 30,62 

 Aroma de baunilha 25,26 21,05 

Aparência Presença de bolhas 2,10 25,26 

 Aspecto coalhado 31,57 41,10 

 Presença de soro 50,52 25,10 

 Cor amarelada 33,68 37,78 

Textura Textura coalhada 34,73 56,84 

 Líquido 12,63 25,26 

Frases Alimento nutritivo 37,78 41,05 

 Ótimo para suplementação 15,78 11,57 

 Perfeito para depois do 

esporte 

15,78 10,52 

 Este produto me dá 

saciedade 

3,15 13,58 

 Uma opção saudável 48,42 38,94 

 Ótimo para dietas de ganho 

de massa muscular 

18,94 16,94 

 Boa opção para o  25,26 21,05 
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Tabela 5. Frequência de atividade física, tempo de atividade física, diferença de 
peso, de massa gorda e massa muscular, de acordo com sexo masculino e feminino 
após a ingestão de iogurte enriquecido e iogurte não enriquecido durante o período 
de 15 dias. 

 Iogurte enriquecido Iogurte não enriquecido  

 Masculino Feminino Masculino Feminino 

Frequência 

de Atv. 

Física 

4,7 

(5,0) 

3,0 – 6,0 

3,5  

(3,5) 

3,0 – 4,0 

4,25  

(4,0) 

3,0 – 6,0 

3,5  

(3,5) 

3,0 – 4,0 

Tempo de 

Atv. Física 

70,0 

(60,0) 

60,0 – 90,0 

60,0  

(60,0) 

60,0 – 60,0 

62,5 

(60,0) 

40,0 – 90,0 

60,0  

(60,0) 

60,0 – 60,0  

Diferença 

de Peso 

(g) 

70  

(0,00) 

-1500 – 1700 

-350  

(-350) 

-700 – 0,00 

100  

(0,00) 

-2000 – 2400 

-180  

(-450) 

-2300 – 2500 

Diferença 

de Massa 

muscular 

(g) 

320  

(0,00) 

-420 – 1370 

-320  

(320) 

-600 – 40 

-0,410  

(1,060) 

-6360 – 2610 

0,170  

(-0,050) 

-1710 – 2490 

Diferença 

de Massa 

gorda (g) 

0,00  

(0,00) 

0,00 – 0,00 

-30  

(30) 

0,00 – 50 

-960  

(-130) 

-3670 – 0,00 

-110 

(-60) 

-330 – 0,00 

Os dados são apresentados como Média (Mediana), valor mínimo – valor máximo. 

 

Os testes para o ganho de massa muscular e força muscular não 

apresentaram diferenças significativas (p>0,05) no ganho de massa muscular, perda 

de gordura e nem diferença de peso após quinze dias de consumo IE e INE (Tabela 

5). 
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Tabela 6. Eletromiografia (Kg) de acordo com sexo masculino e feminino antes e depois da ingestão de iogurte enriquecido e 

iogurte não enriquecido durante o período de 15 dias. 

Teste Músculo avaliado 

Iogurte enriquecido Iogurte não enriquecido 

Antes Depois Antes Depois 

Eletromiografia – Carga 

de força 

Reto femoral direito (Hz) 29,06 A 27,31B 32,65 A 30,71B 

Reto femoral esquerdo (Hz) 30,48 30,18 33,23 a 30,74 b 

Bíceps braquial direito (Hz) 21,02 19,26 23,07 25,38 

Bíceps braquial esquerdo (Hz) 21,83 19,92 22,41 24,71 

Eletromiografia Reto femoral direito (Kg) 114,17 114,55 118,27 180,73 

Reto femoral esquerdo (Kg) 124,99 121,85 101,96 B 136,98 A 

Bíceps braquial direito (Kg) 541,97 584,68 513,34 483,13 

Bíceps braquial esquerdo (Kg) 469,71 b 556,14 a 496,60 480,17 

a,b Letras sobrescritas minúsculas para o mesmo produto indicam diferença significativa (p<0,05) no levantamento de peso antes e 

depois do consumo de iogurte pelo testede Wilcoxon. A,B Letras sobrescritas maiúsculas para o mesmo produto indicam diferença 

(p<0,10) no levantamento de peso antes e depois do consumo de iogurte pelo teste de Wilcoxon. 
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As avaliações de eletromiografia dos participantes da pesquisa apresentaram 

uma diferença (p<0,10) no levantamento de peso no reto femoral direito antes e 

depois de consumir o IE e INE. Houve também uma diferença significativa (p <0,05) 

no levantamento de peso no Reto femoral esquerdo antes e depois do consumo de 

iogurte não enriquecido. Na avaliação onde mede-se o impulso elétrico gerado pelo 

músculo durante sua contração, os participantes da pesquisa apresentaram 

diferença (p< 0,10) nos impulsos elétricos no reto femoral direito antes e depois de 

consumir o INE. Houve também uma diferença significativa (p <0,05) nos impulsos 

elétricos no bíceps braquial esquerdo antes e depois do consumo de IE. Estes 

valores nos mostram que os participantes recrutaram mais fibras musculares para 

levantar a mesma quantidade de peso antes da ingestão dos iogurtes, indicando que 

não houve ganho de força muscular.  

 

3. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que a adição de composto proteico do soro do leite alterou o 

iogurte em alguns aspectos, como os valores de pH e acidez, a quantidade de 

proteína, cinzas e sinérese. Não houve diferença nos padrões de cor entre as 

formulações desenvolvidas. 

No estudo de intervenção nutricional, observou-se que a ingestão de iogurte 

enriquecido não alterou significativamente o ganho de massa muscular, a perda de 

peso e de gordura corporal, assim como nos testes de eletromiografia não houve 

ganho de força muscular após a ingestão do iogurte.  
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5.2 ARTIGO 2 

 

AVALIAÇÃO DOS HABITOS ALIMENTARES EM INDIVIDUOS FISICAMENTE 

ATIVOS 

Giovana Gomes da Costa1; Jacqueline Monte Honorato1; Lorena Pereira1, Joice 
Sifuentes dos Santos1; 
 
1Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 

 
Resumo  

A avaliação nutricional é um passo importante no acompanhamento de um paciente, 
pois pode detectar doenças relacionadas ou não com a ingestão alimentar, como 
doenças crônicas não transmissíveis ou deficiência muscular, analisadas através de 
sintomas ou das medidas antropométricas. Este artigo tem como objetivo avaliar os 
hábitos alimentares de indivíduos fisicamente ativos. Realizou-se uma intervenção 
nutricional com 13 participantes (7 homens e 6 mulheres), onde 5 pessoas 
consumiram iogurte enriquecido com composto de soro de leite e 8 pessoas 
consumiram iogurte não enriquecido pelo período de 15 dias. Foram analisados os 
hábitos urinários e intestinais, assim como a ingestão hídrica, horas de sono e 
apetite. Aferiu-se peso e altura para determinar o Índice de Massa corporal (IMC) em 
que a média foi de 24,27 Kg/m2 antes do ensaio clinico e 24,23 Kg/m2 depois do 
ensaio, caracterizando um perfil eutrófico para os participantes. A avaliação da 
ingestão de macronutrientes e micronutrientes apresentou diferença significativa 
(p<0,05) para ferro (mg) nos participantes do sexo feminino antes e depois da 
intervenção nutricional e na ingestão de sódio nos indivíduos do sexo masculino 
antes e depois. Houve diferença (p<0,10) na ingestão de lipídeos (g/kg) e manganês 
(mg) no sexo masculino antes e depois da intervenção. A frequência de consumo de 
alimentos de origem animal demonstrou uma deficiência no consumo de produtos de 
origem láctea e um consumo elevado de ovos. Concluiu-se que os hábitos 
alimentares dos participantes da pesquisa não foram modificados após o início da 
intervenção nutricional, e que a ingestão de leite e derivados é inferior aos valores 
estipulados pelo Guia alimentar brasileiro.  
 
Palavras-chaves: Vitaminas. Minerais. Ingestão diária. Nutrição. 
 
Abstract 

The nutritional evaluation is a very important step in the follow-up of a patient, since 
the detection of diseases related or not with food intake are detected as, for example: 
Non-communicable chronic diseases or muscular deficiency, and can be analyzed 
through symptoms or anthropometrics measures. This article aims to evaluate the 
eating habits of physically active participants, through the clinical study and their 
consumption of animal products. A clinical trial was conducted with 13 participants (7 
men and 6 women), where urinary and intestinal habits were analyzed, as well as 
water intake, hours of sleep and appetite. Daily habits such as: ingestion of alcoholic 
beverages and use of cigarettes were also evaluated. Weight and height were 
measured to determine the Body Mass Index (BMI) where the mean was 24.27 kg/m2 
before the clinical trial and 24.23 kg/m2 after the trial, characterizing a eutrophic 
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profile for the participants. The assessment of macronutrient and micronutrient intake 
showed a significant difference (p<0.05) for iron intake (mg) in the female participants 
before and after the clinical trial and in the sodium intake in the male participants 
before and after of the clinical trial. There was a trend towards a difference (p<0.10) 
in the intake of lipids (g/kg) and manganese (mg) in the male sex before and after the 
study. The frequency table for food consumption of animal origin showed a deficiency 
in the consumption of dairy products and a high consumption of eggs. It was 
concluded that the dietary habits of the participants were not modified after the 
beginning of the clinical trial and that the intake of milk and dairy products was lower 
than the values stipulated by the Brazilian Food Guide. 
 

Key-words: Vitamins. Minerals. Daily intake. Nutrition. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Quando se realiza uma avaliação nutricional, observamos vários fatores para 

entender a qualidade nutricional da alimentação do indivíduo, levando em 

consideração a necessidade de nutrientes e energia, que podem ser determinados 

através do sexo, da idade, do tipo de atividade física realizada e das medidas 

corporais de um indivíduo saudável (HEGSTED, 1959; DRI´S, 2001). 

De acordo com a Resolução 304 (BRASIL, 2003), do Conselho Federal de 

Nutricionistas (CFN) uma avaliação é o diagnóstico nutricional por meio dos dados 

antropométricos, bioquímicos, clínicos e dietéticos que permitem que o nutricionista 

realize um plano de cuidado nutricional adequado. 

A avaliação nutricional é um passo importante no acompanhamento de um 

paciente, pois o diagnóstico de doenças relacionadas ou não com a ingestão 

alimentar são detectadas, como por exemplo Doenças Crônicas não Transmissíveis 

(DCNT) ou deficiência muscular, podendo ser analisadas através de sintomas ou 

das medidas antropométricas. 

Atualmente, com o aumento da incidência de DCNT como: diabetes, 

problemas com colesterol, síndrome metabólica e obesidade, a preocupação dos 

profissionais da área da saúde tem se tornado cada vez maior com a qualidade da 

alimentação da população mundial. O Brasil encontra-se em uma posição onde as 

doenças transmissíveis tem perdido seu lugar para as DCNT como principal causa 

de mortes (WHO, 2015). 

Além de uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos também 

deve ser associada, pois quando estamos em um contexto de prevenção de 

doenças, a atividade física está diretamente relacionada com a prevenção de 
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doenças como o aumento da gordura abdominal, triglicerídeos elevados, pressão 

sanguínea alta e glicose elevada (JUNQUEIRA; COSTA; MAGALHÃES, 2011). 

Este artigo tem como objetivo avaliar os hábitos alimentares de indivíduos 

fisicamente ativos e o seu consumo de produtos de origem animal. 

 
2. Materiais e Métodos  

 
2.1 Avaliação nutricional  

Para a determinação de peso foi utilizada uma balança (Filizola, modelo 31, 

Brasil) com graduação de 100g, e altura através de estadiômetro com unidade de 

medida de 0,1 m, de acordo com os procedimentos descritos de Gordon, ChumLea 

e Roche (1998). Aferiu-se a pressão com esfignomanômetro (BIC, Brasil) em escala 

de 0 a 300 mmHg. 

Foi realizada consulta nutricional, onde fez-se anamnese (Apêndice 4), 

aplicou-se um Questionário de frequência de consumo de produtos de origem animal 

(Apêndice 2), e um Recordatório 24 horas (Apêndice 6). A anamnese e o 

Recordatório 24 horas foram aplicados nos dias 1 e 15. 

A avaliação nutricional foi realizada em um grupo de indivíduos participante 

de uma intervenção nutricional, onde 13 pessoas consumiram diariamente 100 g de 

iogurte enriquecido com proteína ou 100 g iogurte não enriquecido. Durante o 

período de 15 dias, os participantes foram instruídos a consumir o produto uma vez 

ao dia. Os participantes foram aleatorizados em um dos dois grupos. Os hábitos 

alimentares e demais rotinas de atividades físicas destes participantes não foram 

alterados. Inicialmente foram abordadas 320 pessoas em duas academias em 

Londrina-PR, sendo que no final do experimento 13 participantes foram avaliados. 
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Figura 1-Obtenção de participantes para a intervenção nutricional. 

 

 

2.2 Análises estatísticas 

Para a análise dos dados obtidos sobre o consumo de alimentos antes ou 

após o ensaio clínico, foram utilizados os testes não paramétricos de Wilcoxon, 

Mann-Whitney e Kruskall-Wallis ao nível de 5% (p<0,05) ou 10% (p<0,10) de 

significância. Os testes estatísticos foram realizados utilizando o software Statistica® 

13.1 

 

3. Resultados e discussões  

A intervenção nutricional foi realizada com 13 participantes de ambos os 

sexos (6 mulheres e 7 homens), praticantes de musculação e MuayThay, que foram 

recrutados em duas academias locais de Londrina-PR, com idades entre 18 e 30 

anos, e realizavam atividades físicas a no mínimo 6 e no máximo 24 meses. 

Realizou-se anamnese, onde foi constatado que a maioria dos participantes 

são não fumantes (apenas um fumante), realizam a ingestão de bebidas alcoólicas 

apenas socialmente (aos finais de semana), não possuem alergias alimentares e 

intolerâncias alimentares. Três participantes faziam uso de medicamento contínuo, 

onde duas delas utilizavam anticoncepcional e uma anti-depressivo. 

Todos os participantes da pesquisa dormem em média 7 horas por noite e 

este valor não mudou depois da pesquisa. Antes do início da pesquisa um 
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participante relatou ter problemas com o intestino obstipado. Após os 15 dias de 

intervenção nutricional, o mesmo relatou ter observado melhoras no intestino, 

considerando-o normal. Os participantes relataram evacuar, em média, 7 vezes na 

semana antes do início da pesquisa e 6 vezes na semana ao final da mesma.  

Segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão (2010), pressão sistólica < 

120 mmHg e pressão diastólica < 80 mmHg são consideradas ótimas. Nove 

participantes do ensaio clínico possuíam pressão considerada dentro dos 

parâmetros ótimos no início da intervenção. Os outros 4 participantes estavam com 

a pressão sistólica entre 130-140 mmHg e pressão diastólica entre 85-89 mmHg, o 

que são consideradas limítrofe (pré-hipertensos). Ao final da intervenção nutricional, 

10 participantes se enquadraram nos parâmetros normais e 3 nos parâmetros 

limítrofes (pré-hipertensas). 

Apenas um participante da pesquisa relatou realizar o uso de suplementos 

(albumina, maltodextrina e hipercalórico), por conta da necessidade do ganho de 

massa muscular. O mesmo manteve a ingestão até o final do ensaio clínico.  

Os participantes da intervenção nutricional foram pesados e medidos. A 

média de IMC kg/m2 encontrada antes do ensaio clínico foi de 24,27 Kg/m2 que pode 

ser classificado como uma situação de eutrofia, e após o ensaio clínico, a média de 

24,23 Kg/m2, também classificado como eutrofia.  

De maneira geral, a ingestão de nutrientes permaneceu a mesma antes e 

depois da intervenção nutricional (Tabela 1). Os homens demonstraram diferença 

(p<0,10) na ingestão de lipídeos (g/kg), sendo que antes de iniciar a intervenção, 

ingeriam uma quantidade maior de lipídeos. Segundo o Ministério da Saúde (2006), 

a ingestão de gorduras deve representar 15-30% do valor energético total (VET), 

pois são componentes importantes para a alimentação humana, sendo fonte de 

energia e também o macronutriente essencial para a produção hormonal no 

organismo. Desta forma, os homens estavam um pouco acima das recomendações 

para a ingestão de lipídeos, antes e depois da intervenção nutricional, ingerindo, 

respectivamente, 33% de sua dieta em lipídeos e 34%. Já as mulheres ingeriram em 

média 32% de lipídeos antes e 24% depois da intervenção nutricional. 
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Tabela 1:Consumo de nutrientes por homens e mulheres antes e depois da 

intervenção nutricional. 

Nutrientes  Masculino  Feminino  
Antes Depois Antes Depois 

PTN g/kg 1,54 
(1,57) 

1,06 
(0,99) 

1,38 
(1,42) 

1,21 
(0,86) 

CHO g/kg 3,36 
(3,14) 

2,41 
(1,77) 

3,14 
(3,25) 

2,78 
(2,42) 

LIP g/kg 1,01 
(0,92A) 

0,73 
(0,76B) 

1,01 
(0,86) 

0,55 
(0,55) 

Kcal/dia 2.126,86 
(1.743,00A) 

1.515,71 
(1.541,00B) 

1.787,17 
(1.694,00) 

1.371,67 
(1.404,50) 

Cálcio(mg) 641,59 
(572,40) 

506,31 
(457,51) 

615,59 
(586,07) 

333,49 
(190,16) 

Ferro (mg) 13,37 
(15,58) 

9,05 
(8,34) 

14,09 
(13,19a) 

7,89 
(7,43b) 

Magnésio(mg) 242,62 
(225,14) 

198,57 
(165,10) 

340,16 
(384,95) 

246,92 
(234,26) 

Manganês 
(mg) 

2,67  
(1,67A) 

1,64  
(1,09 B) 

3,48 
 (3,93) 

2,34 
(1,65) 

Potássio (mg) 2.250,84 
(2.354,93) 

2.024,49 
(1.804,44) 

2.775,77 
(2.700,61) 

2.144,04 
(2.025,99) 

Sódio (mg) 1.736,43 
(1.746,82a) 

1.162,14 
(1.039,26b) 

2.164,20 
(1.182,17) 

1.015,13 
(1.092,58) 

Vit A (mcg) 1.478,93 
(298,00) 

1.070,11 
(238,38) 

610,57 
(333,62) 

391,48 
(333,28) 

Vit B1 (mg) 1,36 
(1,28) 

1,24 
(0,94) 

1,29 
(1,37 A) 

0,96 
(0,97 B) 

Vit B2 (mg) 1,71 
(1,55) 

1,67 
(1,59) 

1,79 
(1,80 A) 

1,00 
(0,83 B) 

Vit B3 (mg) 20,71 
(20,65) 

16,56 
(16,08) 

17,32 
(16,30) 

15,59 
(15,27) 

Vit B6 (mg) 2,09 
(2,00) 

1,97 
(1,51) 

1,99 
(2,29) 

1,52 
(1,49) 

Vit B9 (mcg) 211,61 
(130,92) 

150,96 
(146,67) 

204,09 
(151,55) 

146,23 
(128,03) 

Vit B12 (mcg) 5,25 
(5,89) 

3,18 
(3,41) 

3,53 
(2,28) 

4,56 
(2,47) 

Vit C (mg) 66,21 
(32,48) 

59,32 
(36,27) 

66,96 
(51,51) 

56,25 
(55,36) 

Vit D (mg) 2,90 
(1,81) 

2,17 
(0,86) 

2,09 
(0,86) 

7,21 
(2,64) 

Vit E (mg) 10,01 
(9,02) 

10,42 
(7,58) 

6,68 
(6,02) 

8,85 
(6,29) 

PTN: Proteína; CHO: Carboidrato; LIP: Lipídeos e Vit: Vitamina. 
Os dados são apresentados como Média (Mediana).a,b Letras sobrescritas 
minúsculas na mesma linha indicam diferença significativa no consumo do nutriente 
por homens ou mulheres antes e depois do ensaio clínico ao nível de 5% de 
significância (p < 0,05) pelo teste de Mann-Whitney.A, B Letras sobrescritas 
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maiúsculas na mesma linha indicam diferença significativa no consumo do nutriente 
por homens ou mulheres antes e depois do ensaio clínico ao nível de 10% de 
significância (p < 0,10) pelo teste de Mann-Whitney. 
 

As proteínas são componentes provenientes de animais ou vegetais que 

possuem aminoácidos essenciais para o bom funcionamento de todas as funções 

bioquímicas e fisiológicas do corpo humano. Muitas vezes, não são produzidas pelo 

corpo, desta forma, precisam ser ingeridas na alimentação (aminoácidos essenciais). 

Devem representar de 10-15% do VET (BRASIL, 2006). Os homens começaram e 

terminaram a intervenção nutricional ingerindo, em média, 21% de proteínas e as 

mulheres iniciaram ingerindo 21% e finalizaram o ensaio clínico ingerindo 23%.  

Quanto à ingestão de carboidratos totais, a ingestão diária deve ser o 

equivalente a 55-75% do VET, sendo que 45-65% devem ser provenientes de 

carboidratos complexos e livres de açúcar refinados (açúcar de mesa) e 10% devem 

conter fibras (BRASIL, 2006). As mulheres do estudo estavam ingerindo, em média, 

46% de carboidratos totais e terminaram a intervenção nutricional ingerindo 52,5%, o 

que pode ser proveniente de vários aspectos não controláveis como: períodos pré-

menstruais e estresse. Já os homens iniciaram o estudo ingerindo 45% de 

carboidratos totais e terminaram ingerindo os mesmos 45%. 

Vale ressaltar que estes valores são tidos como referência para uma dieta 

equilibrada e balanceada, porém, deve-se levar em consideração a individualidade e 

objetivo de cada um para se ter uma avaliação completa. 

Com relação a ingestão calórica diária, houve diferença (p<0,10) entre antes e 

depois do ensaio clínico entre os indivíduos do sexo masculino, sendo que a 

ingestão de calorias foi menor ao final da intervenção nutricional. O guia alimentar 

brasileiro aponta como sendo ideal a ingestão de 1.800-2.000 Kcal/dia (BRASIL, 

2006), desta forma tanto homens quanto mulheres estão dentro das recomendações 

sugeridas pelo Ministério da Saúde.  

Quanto a ingestão de micronutrientes, houve diferença significativa (p<0,05) 

na ingestão de ferro (mg) antes e depois da intervenção nutricional entre as 

participantes do sexo feminino. Utilizou-se “Dietary reference intakes” (DRI´s), para a 

avaliação da ingestão. Segundo as recomendações, a ingestão diária necessária de 

ferro é de 6-8 mg/dia para homens e 8-18 mg/dia para mulheres. Desta forma, 

observou-se que a ingestão de ferro pelos homens estava acima do recomendado 

antes da intervenção nutricional, enquanto depois da intervenção estavam dentro 
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das recomendações. Já as mulheres antes da intervenção ingeriam a quantidade 

ideal de ferro e em seguida estas quantidades diminuíram para menos do que o 

recomendado (DRI´S, 2001). A deficiência de ferro no organismo pode levar a 

anemia ferropriva, diminuindo a produção, tamanho e teor de hemoglobina dos 

glóbulos vermelhos.  

A ingestão de sódio apresentou diferença significativa (p<0,05) antes e depois 

da intervenção nutricional entre os participantes do sexo masculino, onde a ingestão 

antes da intervenção foi menor do que depois deste período. As recomendações de 

ingestão de sódio são de 1.500 mg/dia para homens e mulheres (DRI´S, 2001). 

Podemos observar que a ingestão de sódio dos homens antes da intervenção 

estava acima das recomendações diárias, valores acima de 2.300mg/dia de sódio 

são prejudiciais à saúde (DRI´S, 2001).  

Também houve uma diferença (p<0,10) na ingestão antes e depois da 

intervenção nutricional entre as participantes do sexo feminino para as Vitaminas B1 

(Riboflavina) e B2 (Tiamina), ambas com ingestão maior no início da intervenção. 

Para a vitamina B1, os valores ideais são de 1-1,2 mg/dia para homens e 0,9-1,1 

mg/dia para as mulheres (DRI´S, 2001), sendo que ambos estão ingerindo as 

quantidades necessárias por dia, tanto antes como depois da intervenção. As 

recomendações para vitamina B2 são de 1,1-1,3 mg/dia para homens e 0,9-1,1 

mg/dia para as mulheres (DRI´S, 2001). Os homens ingeriam valores acima do 

necessário, tanto antes quanto depois. Já as mulheres estavam ingerindo o 

necessário antes da pesquisa e ao final estavam ingerindo menos do que a 

recomendação preconiza. A deficiência de vitamina B2 pode causar fadiga muscular, 

cansaço na visão, inflamação e descamação da pele e também anemia (DRI´S, 

2001). 
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Tabela 3. Consumo de alimentos de origem animal semanal. 

Alimento 
Média (mL ou g) Mínima–Máxima (mL ou 

g) 

Leite UHT Int. (1 copo=200ml) 
215,38 0,00 - 2.800  

Leite UHT Semi (1 copo=200ml) 
61,53 0,00 - 800  

Leite UHT Des. (1 copo=200ml) 
94,41 0,00 - 1.200  

Leite pasteurizado (1 copo=200ml) 
0,00 0,00 – 0,00 

Leite In natura (1 copo=200ml) 
0,00 0,00 – 0,00 

Leite em pó (1 col. Sopa=15g) 
4,61 0,00 - 60,0  

Queijo industrializado (1 fatia=20g) 
47,69 0,00 - 280,0  

Queijo artesanal (1 fatia=30g) 
18,46 0,00 - 120,0  

Bebida láctea (1 copo=200ml) 
153,84 0,00 - 800,0  

Iogurte (1 copo=200ml) 
153,94 0,00 - 800,0  

Iogurte grego (1 porção=100g) 
353,84 0,00 - 800,0  

Carne bovina (1 porção=100g) 
507,69 0,00 - 1.400  

Carne suína (1 porção=100g) 
223,07 0,00 - 1.400  

Carne ovina (1 porção=100g) 
0,00 0,00 – 0,00 

Frango (1 porção=100g) 
546,15 0,00 - 1.400  

Peixe (1 porção=100g) 
155,38 0,00 - 710,0  

Presunto (1 fatia=15g) 
18,46 0,00 - 120,0  

Mortadela (1 fatia=7g) 
0,00 0,00 – 0,00 

Salsicha (1 unidade=40g) 
4,30 0,00 - 80,0  

Salame (1 unidade=60g) 
6,15 0,00 - 28,0  

Lingüiça (1 unidade=40g) 
9,23 0,00 - 120,0  

Ovo (1 unidade=50g) 
5 0 - 14  

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, a soma do consumo de 

leites UHT representam 371,32 mL de leite por semana. Leites e derivados são 

fontes de cálcio e proteínas completas, contendo todos os aminoácidos essenciais 
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para a manutenção das funções metabólicas, bioquímicas e fisiológicas do 

organismo e devem ser ingeridos através da alimentação, pois corpo não é capaz de 

produzir (GARLICK; REEDS, 1993). O consumo diário de leite e derivados deve ser 

de 3 porções por dia, o equivalente a 600mL. Segundo os dados, os participantes 

estão consumindo menos do que duas porções de leite e derivados por semana, 

considerando apenas o consumo de leite. 

Outro fator importante a se observar com relação ao consumo de leite e 

derivados é o aporte necessário de cálcio por dia de cada indivíduo. Homens e 

mulheres devem ingerir de 800 -1000 mg/dia. Um copo de leite apresenta 300 mg de 

cálcio, em uma forma com um alto valor de absorção. Assim, o leite e derivados são 

a principal fonte alimentar de cálcio, que juntamente com a vitamina D realizam o 

fortalecimento dos ossos durante a fase de crescimento (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 1989). 

O leite é um alimento considerado boa fonte de nutrientes, pois contem 

proteínas e vitaminas A, D e E, além de vitaminas do complexo B, como as tiaminas 

e riboflavinas, e minerais, como cálcio, fósforo, magnésio, selênio e zinco 

(PEREIRA, 2014). A ingestão de leite e derivados do leite é importante para a dieta 

humana, pois contém uma grande quantidade de proteínas com alta qualidade, 

fornecendo aproximadamente 32g de proteína por litro. 

A ingestão de iogurte, iogurte grego e bebidas lácteas totalizou 661,62 

mL/semana. Apesar de ser maior do que o consumo de leite fluido, os valores não 

são compatíveis com o recomendado por dia na ingestão de leite e derivados. O 

iogurte é considerado pela maioria das agências regulatórias do mundo como fonte 

de nutrientes essenciais à saúde, incluindo proteínas, cálcio, potássio, fósforo e 

vitaminas B2 e B12 (BODOT et al., 2013). É um alimento bem aceito por seu sabor, 

apresenta, também, uma boa aceitação devido aos seus benefícios nutricionais e de 

saúde, possui ação antagônica sobre muitas bactérias patogênicas, auxilia em 

doenças digestivas e no aumento da microbiota intestinal após longos períodos de 

uso de antibióticos, melhora a ação de proteínas e enzimas digestivas no organismo 

humano, aumenta a absorção de cálcio, ferro e fósforo. Além disso, apresenta 

cremosidade, sabores e variedades que podem atingir vários tipos de paladares 

(FERREIRA et al., 2001).  

Os queijos também estão sendo pouco consumidos no grupo avaliado, com 
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uma ingestão de 66,15g/semana. 

Outro valor de destaque é a quantidade de ovo ingerida pelos indivíduos 

avaliados, com média de 5 unidades de ovo (50g) por semana, sendo o consumo 

máximo de 14 unidades por semana. A ingestão de ovos é essencial para aqueles 

que são praticantes de exercícios físicos, como os participantes da intervenção 

nutricional, pois são ricos em aminoácidos essenciais, além de vitaminas como D, A 

e as vitaminas do complexo B, fósforo, riboflavina, selênio e colina (BRASIL, 2006). 

Além de todos estes benefícios, os ovos são extremamente versáteis, podendo ser 

utilizados de várias formas, como “crepioca”, cozido, mexido e frito, e possuem baixo 

custo, o que facilita sua aquisição. 

 

4. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que a intervenção nutricional não modificou 

significativamente os hábitos alimentares dos participantes. A ingestão de 

macronutrientes e micronutrientes encontra-se deficiente no aspecto proteínas, o 

que pode prejudicar o desempenho da população de pessoas fisicamente ativas 

estudadas, e também de algumas vitaminas que são essenciais para o corpo, como 

a B1 e B2, podendo acarretar alguns problemas de saúde. A ingestão de leite e 

derivados encontra-se deficitária na população estudada 
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6. APENDICES  

 
APÊNDICE 1- Ficha de avaliação sensorial de iogurte 

 
 
Nome       
Sexo: ( )M  ( )F 
Faixa etária: ( )até 20 anos  ( )entre 21 e 30 anos ( )acima de 30 anos 
Você está recebendo duas amostras codificadas de iogurte natural e um iogurte enriquecido com 
proteína. Por favor, observe e prove as amostras e indique, conforme a escala abaixo, o quanto você 
gostou ou desgostou dos atributos aparência, aroma, sabor, textura e impressão global,atribuindo 
uma nota para cada um deles. 
9 – Gostei muitíssimo8 – Gostei muito 
7 – Gostei moderadamente6 – Gostei ligeiramente 
5 – Nem gostei, nem desgostei4 – Desgostei ligeiramente 
3 – Desgostei moderadamente2 – Desgostei muito 
1 – Desgostei muitíssimo  

N° da AMOSTRA:   

 

Aparência  

Textura  

Sabor   

Aroma  

Impressão Global  

 
Se você encontrasse este produto à venda, escreva qual seria sua atitude de compra: 
5 – Certamente compraria4 – Provavelmente compraria 
3 – Talvez comprasse/ Talvez não comprasse 
2 – Provavelmente não compraria1 – Certamente não compraria 

Intenção de compra  

 
Comentários: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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APÊNDICE2- Questionário Check all that apply (CATA) 
 

QUESTIONÁRIO (CATA) 
Nome:        
Amostra: ( ) Iogurte com Proteína       ( ) Iogurte Controle 
Por favor, assinale o (os) atributo (s) que você acha se aplicar melhor a 
amostra. 
( ) Doce        ( ) Grosso       ( ) Viscoso 
( ) Ácido       ( ) Off- flavour      ( ) Aroma ácido 
( ) Amargo      ( ) Sabor de leite     ( ) Aroma doce  
( ) Cremoso      ( ) Liquido        ( ) Aroma de leite 
( ) Duro        ( ) Sabor de baunilha   ( ) Presença de bolhas 
( ) Cor branca     ( ) Cor amarelada    ( )Aspectocoalhado 
( ) Sabor artificial   ( ) Homogêneo    ( ) Compacto  
( ) Sabor residual   ( ) Sabor acentuado de Stévia ( ) Textura coalhada  
Outras:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________ 
Por favor, assinale a(as) frase(s) que se aplicam ao produto que acabou de 
provar: 
( ) Alimento nutritivo        ( ) Ótimo para dietas 
( ) Ótimo para suplementação    ( ) Ótima sobremesa 
( ) Para toda família        ( ) Me deixa saciado  
( ) Perfeito para depois do esporte  ( ) Não me deixa saciado  
( ) Uma ótima maneira de se começar a manhã 
( ) Este produto me da saciedade  
( ) Comeria como lanche da manhã 
( ) Comeria como lanche da tarde 
( ) Uma opção saudável 
Outras:_____________________________________________________________
___________________________________________________________ 



51 

 

 
 

APÊNDICE 3- Recomendações para a avaliação física 

RECOMENDAÇÕES PARA O DIA DA AVALIAÇÃO FÍSICA   

• Não estar no período menstrual; 

• Não estar febril; 

• O paciente não deve ingerir álcool nas 48 horas que antecedem o exame, 
assim como evitar o consumo excessivo de chás, café e chimarrão na 
véspera;  
Evite fumar ou ingerir qualquer bebida alcoólica no dia da avaliação física; 

•  Vestimenta (obrigatório em função de todas as medidas que serão 
realizadas): 

• Homens: Shorts (não pode ser bermuda), camiseta e tênis; 

• Mulheres:Shorts (não pode ser bermuda ou calça), top, camiseta e tênis. 
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APÊNDICE 4- Ficha de avaliação Física. 
 

 
Nome Completo: _________________________________________________ 
Data da avaliação:___/__/___ Sexo:____________________  
Data de nascimento: ____________________ 
Profissão:_______________________ Escolaridade: ___________________ 
Estado civil:______________________ 
Mora com quantas pessoas?:_____________   
Fumante:  
( ) Sim ( )Não    
 
Consome bebidas alcoólicas:( ) Socialmente  ( ) Todos os dias  ( ) Não  
Realiza refeições fora de casa? ( ) Sim      ( )Não 
Se sim, quais: ( )Desjejum  ( )Café da manhã ( ) Lanche da manhã  
( ) Almoço  ( ) Lanche da tarde  ( )Jantar ( ) Ceia 
Alergias alimentares:______________________________________________ 
Intolerâncias alimentares:__________________________________________ 
Aversões alimentares:_____________________________________________ 
Medicamentos:_______________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
AVALIAÇÃO (Dia 1).  
Sono:  
( ) Dorme bem  ( ) Dorme mal  Quantas horas por noite_____________ 
Observações do sono:________________________________________________ 
 
Habito intestinal: 
( )Normal     ( ) Obstipado    ( ) Diarréia          
Frequência:_______________________ 
Aspecto das fezes:__________________________________ 
Apetite: 
( ) Normal    ( ) Aumentado   ( ) Diminuído  
Mastigação: 
( ) Normal    ( ) Rápida     ( ) Lenta 
Habito Urinário: 
Frequencia:______________________________________________________ 
Ingestão hídrica:_______________________ 
AVALIAÇÃO (Dia 2).  
Sono:  
( ) Dorme bem     ( ) Dorme mal     ( ) Quantas horas por noite_____________ 
Observações do sono:________________________________________________ 
 
Habito intestinal: 
( )Normal     ( ) Obstipado    ( ) Diarréia          
Frequência:_______________________ 
Aspecto das fezes:__________________________________ 
Apetite: 
( ) Normal    ( ) Aumentado   ( ) Diminuído  
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Mastigação: 
( ) Normal    ( ) Rápida     ( ) Lenta 
Habito Urinário: 
Frequencia:______________________________________________________ 
Ingestão hídrica:_____________________________________________________ 
 
Usa algum suplemento alimentar? ( )Sim ( ) Não  Qual? ______ 
 

1. HISTÓRICO DE DOENÇAS 
( ) Diabetes ( ) Osteoporose ( )GI ( ) Hipertensão ( ) Cardíaco 
( ) Hipotireoidismo ( ) Hipertireoidismo ( ) Ansiedade ( ) Depressão 
( ) Câncer ( ) Colite ( ) Dislipidemia ( ) Renal ( ) Circulatório 
( ) Hepatite ( ) Gastrite ( ) Outros: _______________________ 
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APÊNDICE 5 – Ficha de consumo de alimentos de origem animal. 
 
Com que freqüência você consome os produtos abaixo relacionados? Em cada linha marque um X na 
coluna que melhor descreve os seus hábitos alimentares (1 resposta por linha!) 

Alimentos  Não 
consumo 

2 X 
ao 
dia 

1 X 
ao 
dia 

5 – 6 X 
semanal 

3 – 4 X 
semanal 

1 – 2 X 
semanal 

A cada 
15 dias 

Eventual- 
mente 

Leite UHT* Integral 1 
copo (200mL)  

        

Leite UHT Semi-
desnatado 1 copo 

(200mL) 

        

Leite UHT Desnatado 
1 copo (200 mL) 

        

Leite pasteurizado 1 
copo (200mL)  

        

Leite In natura 1 copo 
(200mL) 

        

Leite em pó 1 col de 
sopa (15g) 

        

Queijo industrializado 
1 fatia (20g) 

        

Queijo artesanal 1 
fatia (20g) 

        

Bebida láctea 1 copo 
(200mL) 

        

Iogurte 1 copo 
(200mL) 

        

Iogurte grego 1 
porção (100g) 

        

Carne bovina 1 
porção (100g) 

        

Carne suína 1 porção 
(100g) 

        

Carne ovina 1 porção 
(100g) 

        

Carne de frango 1 
porção (100g) 

        

Peixe 1 porção 
(110g) 

        

Presunto 1 fatia (20g)         

Mortadela 1 fatia 
(20g) 

        

Salsicha 1 unidade 
(40g) 

        

Salame 1 fati         

Salsichão/Lingüiça 1 
unidade (60g) 

        

Ovo 1 unidade (50g)         

*Leite UHT = Leite de caixinha  
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APÊNDICE 6 – Recordatório 24 horas. 
 

Nome Completo: ___________________________________  
Data: ___/___/___Dia da semana: ____________________________ 
 
REFEIÇÃO/HORÁRIO REFEIÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


