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RESUMO 

SOUZA, G.S. Impacto de ingrediente funcional sobre a saúde intestinal. 2014. 

132f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014. 

O microbioma intestinal influencia de maneira positiva e/ou negativa o bem estar e o 

equilíbrio da saúde no organismo humano. Carboidratos não disponíveis, tais como 

frutanos e amido resistente (encontrado na farinha de banana verde), são 

ingredientes funcionais que resistem à digestão, estimulam o peristaltismo e o 

trânsito intestinal, e podem aumentar população de bactérias benéficas. O presente 

estudo teve como objetivo avaliar o impacto do consumo regular e descontinuado 

(durante 6 semanas e 3 vezes por semana) de sopas adicionadas de inulina (8 g) ou 

farinha de banana verde (FBV) (8 g), sobre o funcionamento intestinal em 

voluntários saudáveis. Para a avaliação do funcionamento intestinal, o questionário 

semanal Gastrointestinal Symptom Rating Scale foi validado para o idioma 

português (Brasil), apresentando alfa de Cronbach de 0,82 e correlação intraclasse 

de 0,83. Além desta ferramenta, também foi utilizado um questionário diário de 

hábito gastrintestinal, que inclui a Escala de Bristol. Após o consumo das sopas 

adicionadas de inulina, os voluntários apresentaram redução na consistência das 

fezes, aumento na frequência de evacuações e na necessidade de evacuar, 

entretanto foi observado aumento leve de flatulência. O grupo que consumiu sopas 

adicionadas com FBV apresentou redução na consistência das fezes, no tempo de 

trânsito intestinal, nas dores abdominais e na sensação de esvaziamento incompleto 

do intestino, e aumento na frequência diária de evacuações. Dessa forma, estes 

carboidratos não disponíveis, na frequência e período de consumo estudados, 

podem melhorar o funcionamento intestinal, sem causar efeitos de desconforto 

gastrintestinal. 

 

Palavras-chave: Carboidratos não disponíveis. Frutanos. Inulina. Amido resistente. 

Farinha de banana verde. Funcionamento intestinal. 



 
 

ABSTRACT 

 

SOUZA, G.S. Impact of functional ingredient on intestinal health. 2014. 132f. 

(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2014. 

The intestinal microbiome can positively and / or negatively influence both well-being 

and health balance in the human body. Unavailable carbohydrates, such as fructans 

and resistant starch (present in unripe banana flour) are functional ingredients that 

resist digestion, stimulate peristalsis and intestinal transit, and may increase the 

population of beneficial bacteria. The present study aimed to assess the impact of 

regular and discontinued consumption (for 6 weeks and 3 times per week) of soups 

added inulin (8 g) or unripe banana flour (UBF) (8 g), on intestinal function of healthy 

volunteers. For the evaluation of intestinal function, the weekly questionnaire 

Gastrointestinal Symptom Rating Scale was validated to Portuguese (Brazil), with 

Cronbach's alpha 0.82 and intraclass correlation 0.83. Besides this tool, a daily 

questionnaire of gastrointestinal habits was also used, which included the Bristol 

Stool Form Scale. After consumption of soups added inulin, the volunteers presented 

a reduction on stool consistency, increased frequency of bowel movements and 

evacuating need, however slightly increased flatulence was observed. The group that 

consumed soup added UBF presented a decrease in stool consistency, intestinal 

transit time, abdominal pain and sensation of incomplete bowel emptying, and an 

increase in the frequency of bowel movements. Therefore, these unavailable 

carbohydrates, when consumed in the frequency and period of the present study, 

can improve bowel function without causing any gastrointestinal discomfort. 

 

Keywords: Unavailable carbohydrates. Fructans. Inulin. Resistant starch. Unripe 

banana flour. Bowel function. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A saúde é definida como um estado completo de bem estar físico, mental e 

social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, o que inclui a 

capacidade de ser produtivo, tanto social como economicamente (WHO, 1946). 

Embora seja um conceito de longa data e outras propostas venham sido discutidas, 

esse conceito continua sendo amplamente aceito (Awofeso, 2005). 

Atualmente, muitos indivíduos não realizam uma dieta balanceada, o que pode 

ocasionar no aumento do risco de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, 

alergias e intolerâncias alimentares ou inflamações e distúrbios gastrintestinais 

(Pang et al., 2012). O intestino humano é considerado um grande e complexo 

ecossistema onde micro-organismos, nutrientes e células interagem em parceria 

para um processo crucial de homeostase intestinal (Butel, 2014). 

Os distúrbios gastrintestinais funcionais (DGIF) são importantes para a saúde 

pública, pois além de serem bastante comuns podem ser onerosos, variando de 

acordo com a gravidade dos sintomas (Nyrop et al., 2007). Segundo Domansky 

(2009), estudos criteriosos e abrangentes sobre o hábito intestinal em populações 

aparentemente saudáveis mostram que não há um consenso sobre o que é 

considerado hábito intestinal normal, apesar de indicarem que 94% a 100% da 

população sadia apresentam entre três evacuações por dia a três evacuações por 

semana. 

As fibras alimentares (FA), carboidratos não disponíveis, podem auxiliar na 

redução de sintomas de DGIF através da sua capacidade de absorção de água, 

aumentando a maciez e volume do conteúdo colônico, reduzindo o tempo de trânsito 

intestinal e aumentando a motilidade intestinal (Siegel; Di Palma, 2005).  

Frutanos e amido resistente (AR) atuam como FA e, ao escapar da digestão no 

intestino delgado, alcançam o intestino grosso, intactos, onde são utilizados como 

substratos para a fermentação colônica (Eswaran; Muir; Chey, 2013). Os produtos 

da fermentação auxiliam no crescimento de bactérias benéficas ao organismo, como 

as bifidobactérias e lactobacilos, e na redução de bactérias patogênicas da 

microbiota gastrintestinal, não apenas pela competição com patógenos, mas 

também pela troca de sinais tróficos com as células entéricas e imunológicas da 

mucosa (Sullivan et al., 2005). 
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Desse modo, o estudo de ingredientes funcionais que modulem a composição 

da microbiota colônica e o funcionamento intestinal é de grande importância, 

cabendo a avaliação de substratos fontes de carboidratos não disponíveis.  

 

1.1 Saúde gastrintestinal 

Estima-se que o intestino humano de um adulto contenha 100 trilhões de 

micro-organismos, sendo a maioria composta por anaeróbios estritos (Gill et al., 

2006; Nood et al., 2014). Essa composição torna o intestino capaz de responder a 

possíveis variações anatômicas e físico-químicas (Lee et al., 1999), sugerindo que a 

microbiota colônica exerça um papel fundamental na saúde intestinal (Davis; Milner, 

2009). Além da exposição ao meio ambiente, a alimentação é um dos fatores que 

mais influencia a colonização e o equilíbrio da microbiota do hospedeiro (Matos, 

2010). 

A saúde gastrintestinal é destacada pelas inúmeras queixas que levam um 

indivíduo a consultar um médico. Estão listados os sintomas associados com a 

dispepsia funcional, a síndrome do intestino irritável, flatulência, distensão, 

regurgitação, azia, náuseas, vômitos, constipação, diarreia, intolerância alimentar, 

dores, cólicas abdominais, entre outros. Na maioria dos casos, esses sintomas 

refletem outras doenças que afetam significativamente a qualidade de vida. O trato 

gastrintestinal contribui para a saúde de muitas maneiras, não se limitando à 

digestão de alimentos e nutrientes (Bischoff, 2011).  

Por muitos anos, os DGIF foram negligenciados por não apresentarem causa 

orgânica passível de ser identificada por um patologista (Leão, 2007). Esses 

distúrbios podem ser definidos como combinações variáveis de sintomas crônicos ou 

recorrentes do aparelho digestório, não explicados por anormalidades estruturais ou 

bioquímicas (Costa, 2005). 

O hábito intestinal normal é definido através da frequência de evacuações, 

consistência das fezes, ausência de dor ou esforço para evacuar, sensação de 

evacuação completa e de prazer (Bassotti et al., 2004; Dantas, 2004). Inúmeras 

variáveis podem afetar este hábito, incluindo medicamentos, estresse, atividade 

física, quantidade e tipo de alimento ingerido, fatores hormonais ou ambientais 

(Klosterbuer; Roughead; Slavin, 2011). 
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Em estudo sobre a saúde gastrintestinal com adultos de diversas regiões dos 

Estados Unidos, foi observado que 40% dos entrevistados apresentavam ao menos 

uma vez por mês sintomas diarreia, dor ou distensão abdominal (Sandler et al., 

2000). Na Europa, Oceania e Estados Unidos a constipação intestinal (CI) atinge de 

15 a 17% da população (Peppas et al., 2008). No entanto, a Associação Americana 

de Gastrenterologia estima uma prevalência de CI ainda maior, de 28% de sua 

população (AGA, 2013). 

A CI pode ser classificada como funcional ou orgânica, podendo estas se 

apresentarem de forma aguda ou crônica (sendo de duas semanas o limite entre as 

duas). A constipação funcional crônica é a mais frequente, não apresenta causa 

definida, nem envolve alterações estruturais, metabólicas ou bioquímicas. Ela causa 

impacto na qualidade de vida e está relacionada com maior idade, gênero feminino e 

nível socioeconômico menos favorecido. A constipação orgânica é mais 

frequentemente ocasionada pelo uso de medicamentos e/ou por doenças 

neurológicas, musculares, metabólicas ou endócrinas (Chehter, 2012). 

Segundo os critérios de Roma III, definidos por gastroenterologistas de 

diversas nacionalidades, a CI funcional apresenta frequência menor que 3 

evacuações/semana, peso diário das fezes menor que 35 g, esforço ao evacuar em 

mais de 25% das vezes e tempo de trânsito intestinal total ou colônico prolongado, 

além de fezes endurecidas ou em cíbalas, estímulos evacuatórios improdutivos 

(ausência de eliminação de fezes) ou sensação de evacuação incompleta 

(Longstreth et al., 2006). 

O uso de laxantes é a forma mais comum de tratamento da constipação, no 

entanto podem causar efeitos adversos no organismo humano (Xing; Soffer, 2001). 

A FA tem demonstrado efeito benéfico, e sua ingestão tem sido indicada para 

crianças e adultos no auxílio da redução de sintomas como os da CI. Atualmente, há 

um grande interesse no uso de prebióticos, como ingredientes funcionais, para 

modular a composição da microbiota colônica com a finalidade de estimular a saúde 

do indivíduo (Liu et al., 2014).  

 

1.2 Carboidratos 

Os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na natureza, formados 

por cadeias de carbono, hidrogênio e oxigênio, na proporção 1:2:1, respectivamente, 
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e se apresentam na forma de açúcares, amidos ou fibras. Eles são classificados 

bioquimicamente de acordo com o grau de polimerização (GP), com subdivisões 

baseadas nas ligações químicas e glicosídicas em: monossacarídios (GP=1), 

dissacarídios (GP=2), oligossacarídios (GP entre 3 e 10), e polissacarídios (GP>10) 

(Cummings; Englyst, 1995).  

Carboidratos de baixa digestibilidade (não disponíveis), como as FA, são 

aqueles incompletamente ou não absorvidos no intestino delgado, mas participam 

da fermentação realizada pelas bactérias do intestino grosso, e/ou são eliminados 

nas fezes. Devido aos potenciais benefícios à saúde (reduzido conteúdo energético, 

reduzido efeito sobre os níveis de glicose sanguínea, efeito não carcinogênico, 

efeitos gastrintestinais positivos etc), tem sido crescente o uso de carboidratos não 

disponíveis em alimentos processados (Grabitske; Slavin, 2008). 

As FA são carboidratos não disponíveis resistentes às enzimas digestivas 

humanas, incluindo os fruto-oligossacarídeos, galactossacarídeos, inulina, amido 

resistente (AR), entre outros (Eswaran; Muir; Chey, 2013). De acordo com a 

definição de FA do Codex Alimentarius Comission (2009) e da American Association 

of Cereal Chemists (AACC, 2001), elas podem atuar de forma benéfica em uma ou 

mais funções no corpo humano, e podem ser incluídas na categoria dos alimentos 

funcionais (Menezes et al., 2013). 

Segundo Roberfroid (1999): 

 

Um alimento pode ser considerado funcional se for demonstrado de maneira 

satisfatória que pode agir de forma benéfica em uma ou mais funções do 

corpo, além de se adequar à nutrição e, de certo modo, melhorar a saúde e 

o bem estar ou reduzir o risco de doenças.  

 

Quando determinados componentes da fração FA, como é o caso dos frutanos, 

estimulam o crescimento de bactérias benéficas, especialmente as bifidobactérias e 

lactobacilos, eles são denominados de prebióticos. Estes são ingredientes 

alimentares que não são digeridos e que afetam de maneira benéfica o hospedeiro 

por estimularem seletivamente o crescimento e/ou a atividade de uma ou de um 

número limitado de bactérias do colón (Gibson; Roberfroid, 1995; Gibson et al., 

2004).  
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1.2.1 Frutanos 

Frutanos são carboidratos de reserva que apresentam uma ou mais unidades 

de frutose, e podem apresentar estrutura linear ou ramificada unidas por ligações 

frutosil-frutose (Roberfroid; Delzene, 1998).  Eles são FA fermentáveis não digeríveis 

pela alfa-amilase e por enzimas hidrolíticas, como a sacarase, a maltase e a 

isomaltase, na parte superior do trato gastrintestinal (Carabin; Flamm, 1999). 

Os frutanos tipo inulina são divididos em: inulina, oligofrutose e fruto-

oligossacarídeos (FOS), diferenciados pelo grau de polimerização (GP), que pode 

variar de 2 a mais ou menos 60 unidades monossacarídicas (Roberfroid, 2005). Os 

FOS e oligofrutoses são formados por monômeros de frutose unidos por ligações 

beta 2-1 e apresentam GP menor que 10, enquanto a inulina apresenta GP maior 

que 10 (Roberfroid, 2007). Esses carboidratos geralmente são encontrados em 

alimentos comumente consumidos, como cebola, alho, na raiz de vegetais (chicória, 

alcachofra), em cereais (trigo, centeio) e frutas (banana, maçã, pera, ameixa) (Watzl; 

Girrbach; Roller, 2005; Zuleta; Sambucetti, 2006; Búrigo et al., 2007; Roberfroid et 

al., 2010; Capriles; Arêas, 2012). 

Estudos realizados in vitro e in vivo têm confirmado o efeito prebiótico dos 

frutanos (Roberfroid et al., 2010), os quais são classificados como ingredientes 

prebióticos por resistirem à digestão e absorção gástrica, serem fermentados pela 

microbiota colônica, estimularem seletivamente o crescimento e/ou atividade 

bacteriana, e por contribuírem com a saúde do cólon e do hospedeiro (Gibson et al., 

2004; Roberfroid, 2007;  Boler; Fahey Jr, 2012). 

Ao alcançarem a região do intestino grosso os frutanos são amplamente 

fermentados por bactérias que produzem gases (H2, CO2, CH4), ácidos orgânicos 

(fumarato, lactato, succinato), e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), tais como 

acetato, propionato e butirato. Os produtos da fermentação estimulam de forma 

seletiva a atividade e o crescimento de bactérias benéficas, como as bifidobactérias 

e lactobacilos, e inibem o desenvolvimento das patogênicas (Hernott et al., 2009). 

A ingestão de prebióticos por adultos e crianças tem demonstrado mudança 

significativa na composição da microbiota intestinal, especialmente nas 

concentrações fecais de bifidobactérias. Essas modificações proporcionam melhoria 

no hábito intestinal, redução no pH, redução do risco de infecções e gastroenterites, 
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redução da incidência de sintomas alérgicos e promoção do bem estar (Roberfroid et 

al., 2010). 

Em estudos in vivo a microbiota intestinal de humanos tem apresentado 

alterações positivas com ingestão entre 5 e 20 g por dia de inulina ou oligofrutose, 

por um período de 15 dias (Niness, 1999). Para Roberfroid (1999), a ingestão de 4 a 

5 g por dia de inulina e/ou FOS seria suficiente para estimular o crescimento de 

bifidobactérias. 

Gibson e Wang (1994) confirmaram efeitos prebióticos da inulina e oligofrutose 

apresentando dados de crescimento da microbiota, através da preferência de 

fermentação pelas bifidobactérias, enquanto que populações de Clostridium 

perfringens e de Escherichia coli mantiveram-se em níveis relativamente baixos. 

Além de benefícios à saúde, as propriedades físico-químicas dos FOS e da 

inulina os tornam aplicáveis em diversos produtos alimentícios, pois possuem 

estabilidade em pH neutro e em temperatura acima de 140 °C, solubilidade maior do 

que a da sacarose, resistem à degradação em muitos processos de aquecimento, 

não apresentam cor ou odor, sendo imperceptíveis no sabor e nas propriedades 

organolépticas (Niness, 1999; Hidaka; Hirayama, 2001; Passos; Park, 2003). 

A inulina praticamente não apresenta nenhum sabor e, pela sua capacidade de 

formar gel, é utilizada como substituto da gordura em vários produtos como iogurtes, 

sorvetes, queijos, pães etc. Os FOS, por possuírem uma cadeia de menor tamanho, 

têm 30% do poder edulcorante e maior capacidade de retenção de água que a 

sacarose. Como não são açúcares redutores, não favorecem a reação de Maillard, 

são estáveis em pH maior que 3 e em temperaturas de até 130 °C. Podem ser 

utilizados como ingredientes em bolos, barras de cereais, produtos lácteos, entre 

outros (Zuleta; Sambucetti, 2006). 

A fermentação da inulina por bifidobactérias produz exopolissacarídeos que 

impedem a proliferação de patógenos e inibem diretamente os efeitos das toxinas 

bacterianas nas células hospedeiras (Ruas-Madiedo et al., 2010). Quando 

adicionada aos alimentos, a inulina pode auxiliar na redução de risco de doenças 

cardiovasculares e câncer, além de manter a saúde intestinal (Fahey Jr, 2010).  
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1.2.2 Amido resistente  

Amido resistente (AR) é definido como amido e produtos da sua degradação 

que resistem à digestão e não são absorvidos pelo intestino delgado de indivíduos 

saudáveis (Asp; Van Amelsvoort; Hautuast, 1994; Fässler et al., 2006; Sajilata; 

Singhal; Kulkarni, 2006).  

O AR apresenta valor energético reduzido, tem sido identificado como o 

principal substrato para fermentação realizada pela microbiota intestinal humana e é 

caracterizado por possuir efeitos fisiológicos semelhantes aos da FA (Juarez-Garcia 

et al., 2006). O AR pode ser encontrado em alimentos não processados como grãos, 

batata crua, banana verde, ou mesmo em alimentos processados e retrogradados 

como a casca de pão ou a batata cozida resfriada (Pereira, 2007).  

O AR pode ser dividido em 4 subtipos: o AR1 é um amido fisicamente 

inacessível, pois sua forma física pode impedir o acesso da amilase pancreática e 

diminuir a digestão do amido, presente em grãos parcialmente triturados de cereais 

e leguminosas, além de resistência diminuída por trituração e pela mastigação; o 

AR2 é o amido granular ou não gelatinizado, resistente à hidrólise por alfa-amilase, 

presente em batata crua, banana verde e amidos com alta concentração de amilose, 

podem sofrer modificações em suas concentrações de acordo com o processamento 

dos alimentos e o cozimento; o AR3 é o amido retrogradado, que pode ser 

proveniente de batatas, pães e flocos de milho cozidos e resfriados e de outros 

produtos com tratamento térmico prolongado ou repetitivo (o aquecimento resulta na 

gelatinização do amido, e seu resfriamento o torna insolúvel e resistente à digestão 

enzimática, processo conhecido como retrogradação); finalmente, o AR4 é o amido 

quimicamente modificado devido às ligações cruzadas com reagentes químicos, e 

não é encontrado naturalmente nos alimentos (Englyst; Kingman; Cummings, 1992; 

Champ et al., 2003; Thakorlal et al., 2010; Giuntini; Menezes, 2011). 

Atingindo o intestino grosso, onde é fermentado, o AR provoca diminuição do 

pH do bolo fecal e seu aumento em massa, efeitos importantes no tratamento de 

disfunções como constipação, diverticulites e hemorróidas (Menezes; Giuntini, 

2008). A velocidade de fermentação do AR é variável de acordo com o tipo de AR 

(1, 2, 3 ou 4). Alguns tipos desaparecem em um total de 24 h de fermentação in 

vitro. Outros são mais resistentes à fermentação pela microbiota, não chegando à 

fermentação total em até 24 h (Martin; Dumon; Champ, 1998). Topping et al. (1997) 
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sugerem que o AR2 é mais rapidamente fermentado em comparação a outros tipos 

de AR.  

O interesse pelo AR nos últimos anos tem sido crescente após o 

reconhecimento de que a fermentação de carboidratos não disponíveis, pela 

microbiota no intestino grosso, possui importância para a saúde humana. A 

fermentação de AR no intestino grosso pode produzir CO2, CH4, H2, ácidos 

orgânicos e AGCC (incluindo butirato, acetato e propionato) (Topping; Fukushima; 

Bird, 2003; Nugent, 2005). Acredita-se que esses produtos da fermentação, em 

especial os AGCC, favoreçam a proliferação de bactérias lácticas, como lactobacilos 

e bifidobactérias, que são consideradas promotoras da saúde ou componentes 

benéficos da microbiota gastrintestinal humana (Zampa et al., 2004). 

O AR, um dos principais substratos da fermentação, além de aumentar as 

concentrações de bactérias bifidogênicas, reduz o pH e as concentrações de amônia 

e ácidos biliares secundários, que podem ajudar a proteger o organismo contra 

doenças intestinais, como doenças inflamatórias do intestino ou câncer colorretal 

(Ahmed; Segal; Hassan, 2000; Maki et al., 2009). 

Vários estudos apresentados na revisão de Grabitske e Slavin (2009) indicaram 

que, como outras FA, o AR também aumenta o peso das fezes e a frequência de 

evacuações, além de reduzir a consistência do conteúdo fecal. O AR apresentou 

efeito laxativo, tendo variações de acordo com o tipo de AR ingerido. No entanto, o 

aumento de sintomas gastrintestinais foi associado ao consumo superior a 30g/dia 

de AR. 

O consumo de 4 diferentes fontes de AR (batata, banana verde, trigo e milho) 

durante 15 dias, por 12 voluntários saudáveis, causou um efeito levemente laxativo, 

aumento do peso das fezes e da frequência de evacuações (Cummings et al., 1996).  

Embora a ingestão de AR na Europa e América Latina seja reduzida (entre 3 e 

6 g/dia), se comparada ao consumo em outros continentes como a Ásia (8 a 19 

g/dia) (Goñi; Martín-Carrón, 2001; Menezes et al., 2001), existe considerável 

potencial para o aumento da ingestão deste componente através de alimentos e 

produtos alimentícios com elevado teor de AR (Menezes; Lajolo, 2000; Buttriss; 

Stoke, 2008). 

O AR, quando comparado com outras fontes de FA, apresenta baixo impacto 

do ponto de vista sensorial, podendo ser utilizado na indústria de alimentos, em 
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função de suas propriedades físico-químicas como viscosidade, capacidade de 

retenção de água e formação de gel (Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

 

1.2.2.1 Banana verde 

A bananicultura é a 10ª cultura mais importante no Brasil, ocupando o segundo 

lugar em volume de frutas produzidas, com 7,3 milhões de toneladas por ano, sendo 

o 5o maior produtor mundial (FAO, 2013). A banana é um componente constante na 

dieta dos brasileiros, inclusive nos de baixa renda, devido às suas características 

sensoriais e ao seu alto valor nutritivo (Ramos; Leonel; Leonel, 2009). 

A banana quando ainda verde é mais facilmente transportada e seu 

armazenamento pode ser feito por mais tempo do que o da banana já madura.  Por 

estes motivos, a banana verde vem sendo considerada um produto ideal para ser 

industrializado (Zhang et al., 2005; Aurore; Parfaid; Fahrasmane, 2009), além de 

apresentar elevado teor de amido resistente (AR) (Ovando-Martinez et al., 2009; 

Tribess et al., 2009) e reduzida concentração de açúcares solúveis (Cordenunsi et 

al., 2000). 

Além disso, a banana verde (BV) tem sido considerada uma fonte alternativa 

de carboidratos não disponíveis, devido ao conteúdo de amido resistente na polpa, 

aos altos níveis de celulose, hemicelulose e lignina, assim como o baixo custo da 

fruta, que permite a preparação da farinha de banana verde (FBV) com 

características químicas e funcionais atrativas (Juarez-García et al., 2006). 

Quanto à composição química, farinhas provenientes de diversas variedades 

de BV e obtidas por diferentes processamentos apresentaram de 2,5 a 5,3% de 

proteína, 0,31 a 3,29% de lipídios, 61 a 76,5% amido total, de 6 a 15,5% de fibra 

alimentar e, entre os minerais, foram destacadas a presença do fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio e ferro (Mota et al., 2000; Fasolin et al., 2007; Menezes et al., 

2010; Bello-Perez et al., 2011). 

Vários estudos in vitro e in vivo utilizando a BV vêm sendo desenvolvidos pelo 

grupo de pesquisa do laboratório de Química, Bioquímica e Biologia Molecular de 

Alimentos, do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

Em estudo desenvolvido pelo grupo (Dan, 2007), ratos que consumiram massa 

de BV e amido isolado de BV apresentaram maior produção de AGCC, pela 
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fermentação colônica, ocasionando redução do pH cecal. Dan (2011) demonstrou 

que o consumo de 8 g de FBV durante 14 dias por voluntários saudáveis reduziu 

sintomas relacionados à constipação, como o aumento de frequência de 

evacuações.  

Menezes et al. (2010) avaliaram o perfil de fermentação das farinhas de massa 

de banana verde (MBV) e amido isolado de banana verde (ABV) (as quais 

continham 8% e 67% de AR, 10% e 1,3% de FA, respectivamente), observando alto 

potencial de fermentação in vitro, expressos em AGCC total, de 75% e 98%, 

respectivamente. Os resultados obtidos com as farinhas de MBV e de ABV, em 

animais e humanos, possibilitaram o conhecimento detalhado sobre os efeitos da 

fermentação colônica dos carboidratos não disponíveis, e permitiram planejar outros 

estudos com FBV elaborada em condições controladas de produção (Tribess et al., 

2009), visando avaliar os efeitos nutricionais desse ingrediente funcional em animais 

e humanos. 

 

1.3 Hidrogênio expirado 

Os componentes alimentares que resistem à digestão gastrintestinal e não são 

absorvidos no intestino delgado, podem sofrer a ação de bactérias presentes no 

intestino grosso, processo o qual é denominado fermentação colônica (Goni; Martin-

Carron, 2001). A fermentação ocorre através da ação de bactérias anaeróbias, que 

constituem a maior parte da microbiota intestinal, e pode sofrer interferência de 

acordo com a composição da microbiota de cada indivíduo e das características 

físicas e químicas do substrato (tipo de carboidrato, solubilidade, fonte, forma e 

tamanho das partículas) (Coppini et al., 2004).  

Carboidratos não disponíveis, como FA, AR e frutanos são utilizados como 

substratos para fermentação realizada pela microbiota colônica (Menezes et al., 

2010). A fermentação colônica resulta em diversos produtos, destacando a produção 

de H2 e AGCC. O H2 não é absorvido, por isso é excretado, enquanto os AGCC são 

rapidamente absorvidos pela mucosa colônica (FAO, 1998). 

O ser humano não realiza metabolismo anaeróbico para excretar H2, portanto, 

esse gás expirado é metabolizado pelas bactérias anaeróbias que fazem parte da 

microbiota intestinal (Eisenmann et al., 2008). O hidrogênio é eliminado pelo cólon 

através de três vias: excreção anal, difusão para o sangue com consequente 
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excreção pulmonar, ou metabolização pela microbiota colônica resultando em outros 

produtos (Gibson et al., 1990). 

Os gases excretados pelo homem apresentam altas concentrações de H2 e, a 

interpretação da presença desse gás pelo teste de H2 expirado auxilia diversos 

estudos no entendimento da má absorção de carboidratos, do tempo de trânsito 

intestinal e sobre a proliferação da microbiota intestinal (Strocchi; Levitt, 1992). 

Calloway e Murphy (1968) foram pioneiros na década de 1960 em quantificar o 

H2 expirado e, a partir de então, a relação entre a não absorção de carboidratos no 

cólon e o aumento na concentração de H2 expirado esteve fortemente estabelecida 

(Calloway; Murphy; Bauer, 1969; Levitt; Donaldson, 1970). 

 O H2 é considerado o gás mais difusível e, devido ao seu baixo peso 

molecular e relativa insolubilidade em água, é rapidamente transportado para o 

sangue, segue para os pulmões e é exalado na respiração (Eisenmann et al., 2008).  

Em estudo realizado por Cani et al. (2009), o teste de H2 expirado foi utilizado 

para avaliar a suplementação de 16 g de frutano tipo inulina durante duas semanas 

em voluntários saudáveis. Nesse estudo, foi comparada a produção de H2 entre os 

dias 1 e 14 do grupo controle e do grupo que recebeu a suplementação. A leitura do 

H2 expirado foi realizada até 3 h após café da manhã livre. Os voluntários 

suplementados apresentaram fermentação colônica superior ao grupo controle, 

tendo o dia 14 apresentado fermentação mais elevada que o dia 1. Os autores 

concluíram que o consumo do prebiótico causou o aumento da fermentação 

colônica, evidenciado pelo aumento da excreção de hidrogênio expirado durante 

esse consumo. 

O H2 expirado também foi quantificado em 48 homens saudáveis, distribuídos 

igualmente em 3 grupos: um grupo recebeu suplementação de 15 g de NUTRIOSE® 

FB (dextrina obtida de amido de trigo) na primeira semana de estudo e 

suplementação diária de 30 g nas 4 semanas seguidas, um segundo grupo recebeu 

22,5 g de NUTRIOSE® FB na primeira semana e 45 g do mesmo suplemento 

diariamente nas 4 semanas seguintes, e o terceiro recebeu 11,25 g de placebo 

Glucidex®6 (maltodextrina) na primeira semana e suplementação diária de 22,5 g 

deste placebo nas 4 semanas seguintes. A leitura do H2 expirado, realizada até 8 

horas após consumo de 25% do suplemento (sendo que os 75% restantes do 

suplemento foram consumidos ao longo do dia), nos dias 1, 21 e 35, indicou que os 
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grupos que receberam a suplementação com fibras apresentaram fermentação 

superior ao grupo controle, resultado visualizado a partir do 21º dia de estudo 

(Pasman et al., 2006). 

Após a ingestão de diversas fontes de AR, a batata crua (AR2), com conteúdo 

de 58% de AR (quantidade semelhante à encontrada na FBV), foi a que apresentou 

maior aumento na concentração de H2 expirado, e fermentação mais lenta. O 

aumento na concentração do H2 ocorreu entre 5 e 8 h após a ingestão da 

suplementação diária por 3 semanas, com pico de 14 h após a ingestão (Olesen; 

Rumessen; Gudmand-Hoyer, 1994). 

Em estudo realizado por Munster et al. (1994), a suplementação de 28 g de 

AR2, 3 vezes ao dia, durante uma semana, em 19 voluntários saudáveis, obteve 

quase o dobro de H2 expirado quando comparado ao grupo controle (suplementado 

com maltodextrina). A variação na concentração de H2 expirado entre os 

suplementados com AR2 foi de 1,2 a 91,5 ppm, enquanto no grupo controle essa 

variação foi de 0 a 57,6 ppm, evidenciando que a fermentação colônica aumentou 

significativamente após o consumo regular de AR.  

O teste de H2 expirado pode fornecer informações sobre a fermentação e sobre 

os efeitos biológicos da fermentação de determinados substratos no cólon em 

humanos (Olesen, 2001), além de ser uma ferramenta que permite investigar os 

distúrbios gastrintestinais de maneira segura e não invasiva. 

 

1.4 Questionários para avaliação do funcionamento intestinal 

O hábito intestinal varia muito entre as pessoas, sendo difícil estabelecer um 

padrão de normalidade. No entanto, alguns autores consideram como hábito normal 

o ato de evacuar no mínimo 3 vezes por semana e no máximo 3 vezes ao dia. O 

cólon tem participação decisiva no hábito intestinal, e essa participação é definida 

por três funções importantes: na reabsorção de água, na manutenção da 

composição da microbiota e no controle de eliminação das fezes. O desequilíbrio de 

qualquer uma dessas funções provoca alterações no hábito intestinal e o surgimento 

de diversos distúrbios intestinais (Dantas, 2004).  

A avaliação do funcionamento e da saúde intestinal é realizada em diversos 

estudos através de questionários, os quais são importantes instrumentos de coleta 

de dados em diversas situações (Tashakkori; Teddlie, 2002). 
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Após buscas, sem sucesso, por questionários em português que avaliassem o 

funcionamento gastrintestinal com abordagem geral, ou seja, não específico a uma 

única doença ou distúrbio, por um período semanal, que não fosse longo e nem 

necessitasse da presença de um entrevistador, foi constatada a necessidade de 

desenvolvimento de um novo instrumento ou tradução de um já existente. 

Durante a busca, foi encontrado um questionário com as características 

desejadas, porém com versões validadas em outros idiomas, que não o português 

(Brasil). Este questionário, denominado Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

(GSRS), precisou ser traduzido, adaptado culturalmente e validado, para ser 

utilizado no ensaio clínico e em possíveis estudos futuros. 

O questionário GSRS foi desenvolvido para avaliar sintomas de distúrbios 

gastrintestinais (Svedlund; Sjödin; Dotevall, 1988), a partir de estudos e experiência 

clínica com sintomas gastrintestinais. Ele é composto por 15 questões, distribuídas 

em 5 domínios: dor abdominal (dor de fome, dor abdominal e náuseas), síndrome do 

refluxo (regurgitação ácida e azia), síndrome da diarreia (diarreia, fezes moles e 

necessidade urgente de evacuação), síndrome da indigestão (borborigmos, 

distensão abdominal, eructação e flatulência) e síndrome da constipação 

(constipação, fezes endurecidas e sensação de evacuação incompleta) (Revicki et 

al., 1998). O GSRS apresenta escala Likert de resposta em 7 pontos, variando de 1 

(nenhum desconforto/nenhuma vez) a 7 (desconforto muito forte/muitíssimas vezes). 

Sua ampla abordagem permitiu que fosse empregado para avaliar sintomas de 

pacientes com dispepsia funcional, síndrome do intestino irritável, suspeita de úlcera 

duodenal, úlcera péptica, refluxo gastroesofágico, constipação etc (Svedlund, Sjodin, 

Dotevall, 1988; Dimenas et al., 1993; Dimenas et al., 1995; Revicki et al., 1998); 

além de ter sido traduzido e validado em 7 países (Revicki et al., 1998; Kulich et al., 

2008). 

O GSRS foi utilizado por Lohiniemi et al. (2000) para avaliar se uma dieta à 

base de amido de trigo, livre de glúten, causava sintomas abdominais em indivíduos 

com doença celíaca. O questionário foi aplicado em 58 celíacos e 110 não celíacos. 

O estudo não apresentou diferença entre os resultados do GSRS dos dois grupos, 

concluindo que a dieta não afetava a saúde gastrintestinal destes indivíduos. 
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O mesmo questionário foi utilizado para avaliar o grau de intensidade dos 

sintomas de pacientes com colite ulcerativa e de pacientes com doença de Crohn 

(Simrén et al., 2002). 

A administração de probióticos Lactobacillus GG ou placebo, durante 6 

semanas, em 50 crianças diagnosticadas com síndrome do intestino irritável foi 

avaliada quanto à dor abdominal e distensão abdominal utilizando o questionário 

GSRS, demonstrando que o probiótico auxiliou no alívio da distensão abdominal 

(Bausserman; Michail, 2005). 

Em um estudo mais recente (Riezzo et al., 2012), 20 pacientes constipados, 

selecionados de acordo com os critérios de Roma III, foram divididos em dois 

grupos, os quais consumiram 180 g de alcachofras ou 180 g de alcachofras 

enriquecidas com Lactobacillus paracasei, durante 15 dias. Os sintomas de 

constipação foram avaliados utilizando o questionário GSRS e a escala de Bristol, 

este último para indicar a consistência e aparência das fezes ao longo do estudo. As 

ferramentas indicaram que o grupo que consumiu alcachofra enriquecida com 

probióticos apresentou uma redução significativa nos sintomas de constipação. 

A escala de Bristol (Bristol Stool Form Scale) foi desenvolvida por um grupo de 

gastroenterologistas da Universidade de Bristol, localizada no Reino Unido, como 

uma ferramenta para auxiliar profissionais da saúde a avaliar a consistência e 

aparência das fezes. A escala classifica as fezes em sete tipos, variando entre fezes 

secas separadas em caroços até fezes totalmente líquidas (O’donnell; Virjee; 

Heaton, 1990). 

Esta escala foi utilizada como ferramenta em diversos estudos, avaliando 

indivíduos com síndrome do intestino irritável (Kim et al., 2003; Zanini et al., 2012), 

com constipação (Ferrazzi et al., 2002; Riezzo et al., 2012), entre outros. 
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2. JUSTIFICATIVA  

Além de o intestino atuar na digestão e na absorção de nutrientes, a promoção 

do bem estar e da saúde do indivíduo tem sido atribuída a este órgão em função de 

inúmeras descobertas a seu respeito nas últimas décadas. As estreitas relações 

entre microbiota intestinal, saúde e doença, tem despertado o grande interesse no 

uso de prebióticos para modular positivamente a microbiota intestinal com intuito de 

reduzir o risco de desenvolvimento de doenças (Butel, 2014). 

A mucosa intestinal atua como barreira a ataques externos, é regulada pelo 

sistema imunológico e, quando em desequilíbrio, pode implicar no desenvolvimento 

de doenças (Turner, 2009). A promoção da saúde intestinal auxilia na redução da 

incidência de distúrbios, inflamações e infecções intestinais e gastroenterites 

(Marteau; Seksik; Jian, 2002; Fedorak; Madsen, 2004), além da redução da 

incidência de sintomas alérgicos e promoção do bem estar (Roberfroid et al., 2010). 

 Os frutanos produzem efeitos fisiológicos adicionais aos da FA, que podem 

estimular a saúde intestinal. Esses carboidratos não são digeridos e chegam intactos 

ao cólon; realizam a estimulação bifidogênica; apresentam baixo valor energético, 

devido a não digestão no intestino delgado; e são adequados aos diabéticos, pois 

não modificam os níveis de insulina no organismo e não induzem aumento de 

glicose (Rupérez; Bravo, 2001; Roberfroid; Gibson, 2002; Roberfroid; Buddington, 

2007). 

A banana verde é de grande interesse tanto para a indústria quanto para o 

consumidor, pois além de ser considerada fonte de FA, apresenta menor capacidade 

de absorção de água, partículas de tamanho pequeno, ausência de sabor e 

coloração branca, permitindo sua utilização sem ocasionar modificações sensoriais 

nos produtos (Gordon et al., 1997; Cardenette, 2006; Tribess, 2009).  

Frequentemente, os testes realizados com esses carboidratos ocorrem logo 

após a ingestão de uma única dose ou por dias consecutivos, o que dificilmente é 

realizado no dia a dia do consumidor. Por este motivo, surgiu o interesse de se 

investigar o impacto do consumo de inulina ou de farinha de banana verde (rica em 

AR), de maneira regular, mas não diária.  

Dessa forma, no presente trabalho estes ingredientes funcionais foram 

consumidos, por meio de sopas, de forma regular e descontinuada. 
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3. OBJETIVO  

Avaliar o impacto de ingredientes funcionais (farinha de banana verde ou 

inulina), sobre o funcionamento intestinal através do consumo de sopas prontas 

acrescidas destes ingredientes, durante 6 semanas e 3 vezes por semana, em 

voluntários saudáveis. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 Material 

Produtos 

Foram utilizadas sopas congeladas prontas para três grupos de voluntários: 

sopa controle (grupo Controle); sopa controle adicionada de inulina (grupo Inulina) e 

sopa controle adicionada de farinha de banana verde (grupo FBV). 

 

Protótipos  

Os protótipos das sopas prontas congeladas foram produzidos em planta piloto 

(escala semi-industrial) pela empresa BRF - Brasil Foods S. A. – unidade São Paulo, 

seguindo as Boas Práticas de Manufatura (Brasil, 2002). Foram elaborados dois 

tipos de sopas congeladas (controle e controle com inulina) em duas opções de 

sabor, com aporte energético aproximado de 1100 kJ (260 kcal). Para o grupo FBV, 

foi utilizada a sopa controle com adição de FBV no momento do consumo.  

As sopas prontas foram submetidas a análises químicas específicas e 

microbiológicas pelo Laboratório Central da BRF, atendendo aos limites 

microbiológicos estabelecidos pela RDC 12/01 da ANVISA (Brasil, 2001) para a 

categoria de Pratos Prontos congelados, que inclui determinação de coliformes a 45 

ºC, estafilococos coagulase positiva, Bacillus cereus, clostrídeos sulfito redutores a 

46 ºC e Salmonella spp. 

As sopas, destinadas ao consumo, foram conservadas a -20 ºC, até serem 

entregues gradativamente aos voluntários, os quais foram instruídos a conservá-las 

no freezer doméstico no decorrer da intervenção.  

 

Maltodextrina 

A maltodextrina comercial, código MOR-REX 1920, produzida pela empresa 

Ingredion (Mogi Guaçu, Brasil), foi utilizada como placebo. A maltodextrina foi 

acondicionada em embalagens aluminizadas (2 g/porção – equivalente a 32 kJ), 

seguindo Boas Práticas de Manipulação, para adição às sopas após o seu 

descongelamento e aquecimento. 

Maltodextrina é um carboidrato derivado da hidrólise parcial de amidos de 

diferentes fontes botânicas, aplicado na formulação de diversos produtos 

alimentícios, encontrado na forma de pó, solúvel em água (Dallagnol, 2013). 
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Frutanos 

A fonte de frutanos (inulina) utilizada foi o produto Beneo GR, da empresa 

Beneo-OraftiTM (Tienen, Bélgica), o qual foi adicionado à sopa (9 g do produto 

integral, que corresponde a 8 g de inulina) durante o processo de fabricação.  

O produto utilizado da Beneo-OraftiTM é um ingrediente alimentar em pó, 

extraído da chicória, sendo que em 100 g há 90 g de inulina e 10 g de glicose + 

frutose + sacarose, e grau de polimerização médio ≥ 10. 

 

Farinha de banana verde (FBV) 

A FBV foi elaborada com polpa de banana verde (fonte de AR), Musa 

acuminata (grupo AAA), subgrupo Cavendish (chamada de Nanicão, no Brasil), 

estádio de maturação I, não submetida à câmara de maturação, proveniente do Vale 

do Ribeira e comercializada no CEAGESP/SP (Tribess et al., 2009). A 

caracterização da matéria-prima, de forma a assegurar seu grau de maturação, foi 

realizada segundo parâmetros apresentados por Ditchfield (2004), como teor de 

sólidos solúveis, coloração e firmeza da fruta.  

A produção da FBV em escala semi-industrial foi realizada nas dependências 

do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) (Campinas, Brasil), de acordo com o 

processo proposto por Tribess et al. (2009).  As bananas verdes foram higienizadas 

em tanques industriais e, em seguida, descascadas e imersas em solução com 

ácido cítrico (1g/L). A polpa da banana foi fatiada (fatias com espessura de 

aproximadamente 4 mm), e as fatias sofreram nova imersão na mesma solução. 

Depois, estas foram submetidas à secagem (Secador Proctor and Schwartz, modelo 

K11556, Philadelphia, USA), por 6 h, a 55 ºC e velocidade do ar de 1,0 m/s. Após a 

desidratação, a amostra seca foi triturada em moinho MA 680 (Marconi, Piracicaba, 

Brasil) em finas partículas (<0,250 mm). 

A FBV foi submetida a análises microbiológicas pelo Laboratório de 

Microbiologia da FCF - USP, atendendo aos limites microbiológicos estabelecidos 

pela RDC 12/01 da ANVISA (Brasil, 2001) para a categoria de farinhas, que inclui 

determinação de coliformes a 45 ºC, Bacillus cereus e Salmonella spp.  

A FBV foi mantida em embalagem hermeticamente fechada, em geladeira a 8 

ºC, até distribuição aos voluntários; as porções de 8 g foram acondicionadas em 
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embalagens aluminizadas, seguindo as Boas Práticas de Manipulação, para adição 

às sopas após o seu descongelamento e aquecimento. 

 

4.2 Métodos físico-químicos  

Composição centesimal 

 As análises foram realizadas em triplicata, através de métodos da AOAC 

(Horwitz; Latimer, 2006) e os resultados expressos em g por 100 g de amostra na 

base integral. A determinação de umidade das amostras foi feita em estufa à vácuo 

a 70 ºC (AOAC 920.151); o teor de proteína foi determinado através do nitrogênio 

total, utilizando-se a técnica de micro-Kjeldahl (AOAC 960.52), considerando o fator 

N x 6,25; de lipídios, por Soxhlet (AOAC 920.39); e de cinzas, pela calcinação da 

amostra em mufla a 550 ºC até massa constante (AOAC 923.03). 

 

Amido resistente (AR) 

O AR foi quantificado baseado no método AOAC 2002.02 (McCleary; McNally; 

Rossiter, 2002), com modificações.  

Triplicatas de 100 mg de amostra foram analisadas em tubos de plástico (50 

mL) graduados, de fundo cônico, com tampa. As amostras foram pré-lavadas duas 

vezes com 8 mL de etanol 80% (v/v), e centrifugadas (1000 g) por 10 min. Aos 

resíduos foram adicionados 4 mL de tampão trismaleato/NaOH 0,1 M (pH = 6) 

contendo CaCl2 1 mM, azida sódica 0,02%, amiloglicosidase (24 U/mL, Sigma A-

7255), α-amilase (300 U/mL, Sigma A-3176) e pepsina (500 U/mL, Sigma P-7012). 

Os tubos contendo os resíduos em solução foram agitados, tampados e incubados a 

37 ºC por 16 h sob agitação. Após a incubação, foram adicionados 8 mL de etanol 

99%, os tubos foram agitados e centrifugados (1000 g) por 10 min, e o sobrenadante 

foi descartado. Esse processo foi repetido por mais duas vezes com 4 mL de etanol 

50%. 

Com os tubos contendo resíduos parcialmente submersos em banho de gelo, 

com barras de agitação e sob agitação magnética, foram adicionados 3 mL de KOH 

2 M e mantidos sob agitação. Após 20 min, foram adicionados 10 mL de tampão 

NaAc/HAc 1,2 M (pH = 3,8), as barras de agitação foram removidas e a agitação 

magnética cessada. O pH foi rapidamente verificado e, quando necessário, ajustado 

com solução de NaOH ou HCl para pH = 4,75. Imediatamente foram adicionados 0,1 
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mL de amiloglicosidase (3200 U/mL de tampão NaAc/HAc, pH = 4,75), os tubos 

foram agitados, tampados e incubados em banho sob agitação a 50 ºC por 30 min. 

Após a incubação, os tubos tiveram o volume de solução completado a 20 mL 

com água Milli-Q e então foram centrifugados (1000 g) por 10 min. No sobrenadante 

foi determinado o teor de glicose livre pelo método enzimático (glicoseoxidase/ 

peroxidase/ABTS) (Bergmeyer; Bernet, 1974). Uma amostra de feijão carioca cozida 

foi utilizada como material de referência (in house). O total de AR foi calculado pela 

multiplicação da glicose livre por 0,9. A determinação foi feita em triplicata, e os 

resultados foram expressos em g por 100 g de amostra na base integral.  

 

Amido total (AT) e amido disponível (AD) 

Para quantificar o AT, foi utilizado o método de Cordenunsi e Lajolo (1995), 

adaptado a partir do método de Arêas e Lajolo (1980). Cerca de 1 g de amostra foi 

homogeneizada com 0,5 M NaOH e, logo em seguida, neutralizada com 0,5 M de 

ácido acético e diluída a 100 mL. Uma alíquota de 1 mL foi retirada e lavada duas 

vezes com etanol (absoluto e 80%, nesta ordem) com o intuito de precipitar o amido 

(os sobrenadantes foram desprezados). Todo o etanol foi evaporado e o precipitado 

seco foi incubado em banho-maria a 37 ºC com AMG (4 U/mL, Sigma A-7255), por 2 

h. Após esse tempo, foi adicionado 0,1 mL de ácido perclórico 0,6 M para 

interromper a reação. Alíquotas de 0,1 mL de amostras foram incubadas com 1,5 mL 

de GOD/POD-ABTS por 15 min em banho-maria a 37 ºC e, posteriormente a 

absorbância foi determinada a 450 nm. O amido (Sigma S-1514) foi utilizado como 

material de referência padrão. O total de amido foi calculado pela multiplicação da 

glicose livre por 0,9. A determinação foi feita em triplicata, e os resultados foram 

expressos em g por 100 g de amostra na base integral. 

A concentração de amido disponível foi obtida pela diferença entre amido total 

e resistente (AD = AT - AR). 

 

Açúcares solúveis (AS) 

Os açúcares solúveis foram extraídos com etanol (80%) a 80 ºC por três vezes. 

Os sobrenadantes foram combinados e o etanol foi evaporado sob vácuo. Os 

resíduos foram reconstituídos com água, filtrados em membrana (<0,22 µm) e 

analisados por HPLC-PAD (Dionex DX 500, Sunnyvalle, CA, USA), utilizando uma 
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coluna Carbopac PA1 (250 x 4 mm, 5 µm de tamanho de partícula). A fase móvel foi 

com tampão 18 mM NaOH e a velocidade de fluxo foi mantida constante (1,0 

mL/min). As injeções (25 µL) foram feitas usando injetor automático AS 500. Glicose, 

frutose e sacarose (Sigma, Chemical CO, Saint Louis, MO, USA) foram utilizadas 

como material de referência. A determinação foi feita em triplicata, e os resultados 

foram expressos em g por 100 g de amostra na base integral.  

 

Valor energético 

O cálculo de energia total metabolizável, expresso em kilojoule (kJ), foi 

calculado a partir da energia dos nutrientes, considerando os fatores de conversão 

Atwater: proteína (g) x 17 + carboidratos (amido disponível + açúcares solúveis) (g) x 

17 + carboidratos não disponíveis (g) x 8 + lipídios (g) x 37 (Merrill; Watt, 1973).  

 

4.3 Parâmetros fisiológicos  

Funcionamento intestinal 

O funcionamento intestinal foi avaliado através de dois questionários, aplicados 

ao longo da intervenção. 

Questionário semanal – o questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

(GSRS) (Revicki et al., 1998), em inglês, foi traduzido e validado para o idioma 

português (Brasil) (processo de validação descrito no item 4.4). Ele é constituído por 

15 questões que abordam o hábito intestinal da semana anterior (dor abdominal, 

refluxo, indigestão, diarreia e constipação), com escala de 1 (nenhum 

desconforto/nenhuma vez) a 7 (desconforto muito forte/muitíssimas vezes) 

(Apêndice 1).  

Questionário diário – o questionário de Hábito Gastrintestinal é composto por 7 

questões: a) uma questão indicando o sabor da sopa consumida; b) quatro questões 

sobre sintomas gastrintestinais (flatulência, cólica, distensão e ruídos abdominais), 

com escala de 0 (nenhum) a 4 (muito forte); c) uma questão sobre frequência de 

evacuação diária (número de evacuações ao dia); d) uma questão sobre 

consistência das fezes, para a qual foi utilizada a Escala visual de Bristol (Bristol 

Scale Stool Form) (O’Donnell; Virjee; Heaton, 1990), desenvolvida para avaliar a 

consistência e aparência das fezes, variando de 1 (fezes endurecidas) a 7 (fezes 

aquosas) (Apêndice 2). 
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Tempo de trânsito intestinal 

O tempo de trânsito intestinal foi avaliado utilizando o corante rosa carmim, 

método seguro e não invasivo. O corante rosa carmim (1 g) foi fornecido aos 

voluntários em cápsulas de gelatina ao final dos procedimentos do dia de 

comparecimento, antes e após a intervenção. Foi registrado o dia e horário da 

ingestão do corante (T0) e da primeira eliminação do mesmo nas fezes (TF), este 

determinado pela mudança intensa da coloração das fezes. O tempo total de trânsito 

intestinal foi considerado o intervalo entre T0 e TF (Dimson, 1970; Li et al., 2011; 

Malpeli et al., 2012).  

 

Hidrogênio (H2) expirado 

O aparelho portátil Gastrolyzer Breath Test (Bedfont Scientific Ltd, United 

Kingdom), específico para a leitura da concentração de H2 no ar expirado foi 

utilizado na triagem e no período de intervenção. 

Procedimento aplicado na triagem - os voluntários compareceram em jejum de 

10 h. No dia anterior foram orientados a restringir o consumo de bebidas alcoólicas, 

fibra alimentar e lactose. A concentração de H2 expirado foi verificada no T0 e após 

a ingestão de 10 g de lactulose (Lactulona®, Frenesius Kabi Áustria GmbH, Áustria) 

(dissolvida em 250 mL de água) nos tempos 30, 60, 120 e 180 min. Foram excluídos 

os voluntários que, em relação ao jejum, não apresentaram aumento de 10 ppm de 

H2 até o final do teste (considerados não produtores de hidrogênio), ou os que 

tiveram aumento acima de 10 ppm de H2 em menos de 30 min (provável 

sobrecrescimento da microbiota no intestino delgado) (Eisenmann et al., 2008).  

Procedimento aplicado no período da intervenção - antes e após a intervenção, 

a produção de H2 foi verificada no T0 e após a ingestão de desjejum ad libitum, de 

composição conhecida, em 30, 60, 120 e 180 min. A área sob a curva (ASC) de H2 

expirado foi calculada considerando toda a área abaixo da curva (tendo o ponto 0 

ppm como linha de base). 

 

4.4 Validação do questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

O questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) foi escolhido 

para ser validado após seleção de diversos questionários, utilizando a combinação 

dos seguintes descritores: “questionário”; “funcionamento intestinal”; “distúrbios do 
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funcionamento gastrintestinal” e “escala de notas” (em inglês: "questionnaire"; 

"gastrointestinal symptoms"; “functional gastrointestinal disorders”; "rating scale"), 

nas bases de dados Medline (PubMed) e Science Direct, em publicações realizadas 

entre os anos 1985 e 2011. Os critérios para a seleção foram: fácil entendimento; 

curto tempo de preenchimento; auto-administrável, e abordagem geral dos sintomas 

gastrintestinais. 

O GSRS (Svedlund; Sjödin; Dotevall, 1988) foi traduzido seguindo o método 

proposto por Beaton et al. (2000) para a adaptação cultural de questionários a serem 

respondidos pelo próprio voluntário.  Esse método propõe a tradução por dois 

tradutores independentes, tendo como língua nativa o idioma alvo. Foi elaborada 

uma versão única em português, a qual foi traduzida do português para o inglês, por 

um tradutor que possui o inglês como sua língua nativa e fluente em português. As 

duas versões, em português e em inglês, foram comparadas por um terceiro tradutor 

(fluente em inglês) e profissionais da área da saúde, e então, foi obtida a versão pré-

final em português.  

Essa versão pré-final foi submetida a um pré-teste com 20 voluntários, para 

testar a clareza e o entendimento da tradução. Entre os 20, apenas 1 voluntário não 

respondeu uma única questão, tendo como motivo a desatenção, não sendo 

necessária a reformulação ou modificação de nenhuma das questões do 

questionário. Desta forma, esta versão foi estabelecida como a versão final. A 

versão final foi aplicada a 155 voluntários para testar sua consistência interna, e 

após 14 dias 100 voluntários responderam novamente o questionário GSRS para os 

testes de reprodutibilidade, juntamente com o questionário SF-36 validado no idioma 

português (Brasil) (Ciconelli et al., 1999), para calcular a validade de critério.  

A consistência interna avalia a consistência com que um determinado conjunto 

de itens de medida estima um determinado constructo ou dimensão (Maroco; 

Garcia-Marques, 2006). O Alfa de Cronbach, utilizado para indicar a consistência 

interna, representa quão bem um conjunto de itens medem o mesmo aspecto 

(Jensen, 2003).  

A reprodutibilidade indica o grau com que um questionário pode produzir o 

mesmo resultado se administrado mais de uma vez, quando aplicado à mesma 

população, após determinado período (Jensen, 2003).  
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A validade de critério refere-se ao quanto uma medida é capaz de relacionar-se 

com um critério externo que seja amplamente aceito, ou considerado padrão para o 

constructo que está sendo avaliado (Zanei, 2006). 

O questionário auto-aplicável SF-36 (Short-Form Health Survey 36) (Anexo 1), 

é um questionário genérico desenvolvido para avaliar a qualidade de vida da 

população em geral através de práticas clínicas e pesquisas, utilizando 8 domínios 

(Ware; Sherbourne, 1992). As escalas mais utilizadas para a realização do teste de 

validade de critério, ou correlação, são dos domínios de componentes físicos 

(capacidade funcional, aspectos físicos, e dor) e dos de componentes mentais 

(saúde mental, aspectos emocionais, e aspectos sociais) do SF-36 (Campolina; 

Ciconelli, 2008). Esse instrumento é amplamente utilizado, em mais de 4000 

publicações e 2060 citações desde 1988, sendo aplicado a mais de 200 doenças e 

traduzido em mais de 40 países (Garrat et al., 2002).   

 

4.5 Ensaio clínico  

Antes e ao final da intervenção foram avaliados concentração de hidrogênio 

expirado e funcionamento intestinal, os quais foram devidamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FCF - USP e/ou do Hospital Universitário da 

USP (HU - USP). Estes procedimentos foram aprovados sob o título de “Impacto da 

ingestão de ingrediente funcional sobre a saciedade e o funcionamento intestinal em 

voluntários saudáveis”, parecer CEP/FCF/194 (Anexo 2). Todos os voluntários 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes do início da 

intervenção. 

Perfil da intervenção - ensaio clínico duplo cego, paralelo, controlado com 

placebo, com duração de 6 semanas.  

Local - Laboratório de Pesquisa Clínica do HU - USP e na FCF – USP.  

Triagem dos voluntários - foram selecionados 45 participantes saudáveis, de 

ambos os gêneros, com idade entre 18 e 39 anos, com hábito de consumir refeições 

congeladas. A avaliação foi elaborada através do questionário Triagem de 

voluntários para estudo clínico (Apêndice 3). 

Critérios para seleção - os indivíduos estavam em boas condições de saúde 

(relato sobre a ausência de diabetes, doenças renais e gastrintestinais, 

hipertireoidismo e não possuíam diagnóstico prévio de diabetes mellitus, nem 



51 
 

familiares portadores) e todos os indivíduos estavam isentos do uso de medicação 

que afetassem a digestão e absorção de alimentos (antibióticos) durante o período 

do estudo.  

Critérios de exclusão - foram excluídos indivíduos com sobrepeso/obesidade 

(IMC ≥ 25 kg/m2) e baixo peso (IMC ≤ 18,6 kg/m2), segundo critérios da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 1997), relato de doença, gravidez, amamentação ou 

tratamento de qualquer espécie, com possíveis distúrbios alimentares. Também 

foram excluídos 5 voluntários que apresentavam resposta além dos limites 

especificados para o teste de H2 expirado (descrito na metodologia de H2 expirado).   

Delineamento experimental - os 45 voluntários foram distribuídos igualmente 

em três grupos:  

Grupo Controle - recebeu sopa controle e porções individuais de placebo 

(maltodextrina – 2 g) para adicionar às refeições depois de descongeladas e 

aquecidas (8 min em micro-ondas);  

Grupo FBV - recebeu sopa controle e porções individuais de farinha de banana 

verde (8 g) para adicionar às refeições depois de descongeladas e aquecidas (8 min 

no micro-ondas);  

Grupo Inulina - recebeu sopa controle elaborada com inulina e porções 

individuais de placebo (maltodextrina - nas mesmas condições e instruções descritas 

para o grupo Controle).  

Todos os voluntários receberam 18 porções individuais de sopa pronta 

congelada (9 unidades do sabor carne com macarrão e legumes e 9 unidades do 

sabor feijão e legumes) e 18 porções dos respectivos complementos, e foram 

orientados a consumir 3 porções por semana/6 semanas, alternando os sabores. Os 

grupos Controle e Inulina adicionaram o placebo (maltodextrina) após o aquecimento 

das sopas para garantir o sigilo quanto ao tipo de sopa que estava sendo ingerido e 

para equilibrar o valor energético em relação ao grupo FBV.  

Procedimento para determinação de H2 expirado - os voluntários 

compareceram em jejum de 10 h. No tempo 0, e nos tempos 30, 60, 120 e 180 min 

após consumo de desjejum ad libitum, de composição conhecida foi determinada a 

concentração de H2 expirado. Os voluntários foram agrupados em número de 6/dia 

para viabilizar a adequada realização do teste nos diversos tempos.  

 Avaliações foram feitas antes e depois da intervenção, conforme cronograma 
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apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Cronograma da intervenção para avaliação de funcionamento intestinal 

Dias Atividade 

0 Triagem preliminar - dados cadastrais, peso/ altura (IMC), 
informação sobre saúde, utilização de medicamentos e outros. 
Teste de H2 expirado – Triagem (lactulose) (T0, T30, T60, T120 e 
T180 min). 

1 Teste de H2 expirado (T0, T30, T60, T120 e T180 min). 
Preenchimento do questionário GSRS sobre o funcionamento 
intestinal em relação à semana anterior. 
Ingestão de corante, para avaliação do tempo de trânsito 
intestinal, ao final dos procedimentos desse dia. 

2 a 41 
Período de 
intervenção 

Consumo de sopas (3 vezes por semana). 
Preenchimento dos questionários de funcionamento intestinal, 
diário e semanal. 

42 Teste de H2 expirado (T0, T30, T60, T120 e T180 min). 
Preenchimento do questionário GSRS sobre o funcionamento 
intestinal em relação à semana anterior. 
Ingestão de corante, para avaliação do tempo de trânsito 
intestinal, ao final dos procedimentos desse dia. 

 

4.6 Análise estatística   

Foi aplicado o Teste Kolmogorov-Smirnov para verificar se os dados eram 

paramétricos ou não paramétricos. 

Estatística descritiva - como medida de tendência central foi utilizada, para 

dados paramétricos, a média e para dados não paramétricos, a mediana (Vieira, 

2010). Os dados paramétricos foram apresentados como média ± desvio padrão. 

Para os parâmetros com grande variação interpessoal (hidrogênio expirado), os 

resultados foram apresentados como média, mediana, mínimo e máximo. 

Estatística inferencial - para dados com distribuição normal foi utilizado o teste 

t-Student para comparações entre 2 variáveis (grupos/tempos). Para dados não 

paramétricos foi utilizado o teste de Wilcoxon para a comparação entre duas 

variáveis pareadas, e o teste de Mann-Whitney foi realizado para comparar duas 

variáveis não pareadas.  

As comparações realizadas com os dados obtidos no ensaio clínico verificaram 

o efeito do grupo Controle versus os grupos teste ao final da intervenção, ou entre o 

mesmo grupo depois da intervenção. Não foi objetivo desse estudo comparar o 

efeito do consumo de inulina com o de farinha de banana verde. 
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Para avaliar a confiabilidade dos questionários foram realizados os testes de 

consistência interna, determinada pelo coeficiente Alfa de Cronbach (Cronbach, 

1951), e de reprodutibilidade, determinada através do teste de correlação intraclasse 

(ICC) (Bartko, 1991). A validade de critério foi avaliada pela correlação entre os 

escores, sendo analisada pelo coeficiente de correlação de Spearman. 

Para a análise dos resultados foi utilizado o programa Statistica versão 11.0 

(StatSoft Inc.Tulsa, OK, USA).    

Nível de significância - foram considerados como diferença significante os 

valores de p<0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados marcados com (*) fazem parte do projeto CNPq 559349/2010-6 

“Ingredientes funcionais: Impacto sobre a saciedade e saúde intestinal”, realizado de 

forma conjunta com outros pesquisadores (um pós-doutorado e um doutorado), mas 

não necessariamente foram desenvolvidos pela presente aluna, estando 

apresentados para facilitar a interpretação dos resultados.  

 

5.1 Perfil químico das sopas (*) 

Na Tabela 1, estão apresentados os resultados da composição química e valor 

energético das sopas consumidas considerando seus complementos (ingrediente 

funcional e/ou placebo). Como os produtos elaborados são fonte de FA, o valor 

energético foi calculado considerando também a energia proveniente dos 

carboidratos não disponíveis (8 kJ/g) (FAO, 2003). Os dados químicos referem-se 

aos valores médios de diferentes lotes de sopas produzidos.  
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Tabela 1. Composição química (g/100 g) e valor energético, base integral, das sopas consumidas considerando seus 
complementos (ingredientes funcionais e/ou placebo) 

 
Sopa de carne com macarrão e legumes Sopa de feijão e legumes 

Controle Com FBV Com inulina Controle Com FBV Com inulina  

Umidade 84,06 ± 0,18 82,72 ± 0,18 83,92 ± 0,29 83,31 ± 0,26 82,02 ± 0,25 83,35 ± 0,35 

Proteína 3,82 ± 0,43  3,89 ± 0,43  3,86 ± 0,42 3,71 ± 0,15 3,71 ± 0,08  3,70 ± 0,16 

Cinzas 0,80 ± 0,06 0,82 ± 0,04 0,80 ± 0,06 1,13 ± 0,04 1,15 ± 0,04 1,13 ± 0,05 

Lipídios 1,37 ± 0,03 1,35 ± 0,03  1,26 ± 0,01 1,65 ± 0,02 1,63 ± 0,02 1,49 ± 0,01 

Glicose 0,33 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,33 ± 0,01 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,05 ± 0,01 

Frutose 0,30 ± 0,01 0,29 ± 0,16  0,32 ± 0,01 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,02 0,16 ± 0,02 

Sacarose 0,26 ± 0,02 0,26 ± 0,01 0,27 ± 0,03 0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,34 ± 0,01 

Açúcares solúveis totais (AST)* 1,28 ± 0,01 0,87 ± 0,03  1,31 ± 0,02 0,93 ± 0,03 0,54 ± 0,04 0,94 ± 0,02 

Amido total (AT) 5,70 ± 0,13 6,94 ± 0,11 5,03 ± 0,06 5,02 ± 0,36 6,28 ± 0,36 4,86 ± 0,04 

Amido disponível (AD = AT - AR) 5,49 5,70 4,81 4,30 4,53 4,21 

Amido resistente (AR) 0,21 ± 0,01 1,24 ± 0,01 0,22 ± 0,01 0,72 ± 0,01 1,75 ± 0,01 0,65 ± 0,03 

Fibra alimentar sem FR e AR (FA s/ FR e AR) 0,93 + 0,03 1,02 + 0,04 1,09 ± 0,07 2,62 ± 0,09 2,68 ± 0,09 2,30 ± 0,07 

Frutanos (FR) 0,32 ± 0,01 0,32 ± 0,01 2,10 ± 0,05 0,45 ± 0,03 0,45 ± 0,03 2,23 ± 0,04 

Carboidratos disponíveis totais (AD + AST) 6,77 6,57 6,12 5,23 5,07 5,15 

Carboidratos não disponíveis totais (FA s/FR e AR + AR + FR) 1,46 2,58  3,42 3,79 4,87 5,18 

Valor energético (kJ/100g)**   243  248 244 243 249 247 

Valor energético -  kJ/porção (kcal/porção)***  
Peso por porção (g)                                            

1096 (262) 
452 

1137 (272) 
458 

1102 (263) 
452 

1099 (263) 
452 

1139 (272) 
458 

1116 (267) 
452 

* Acrescentado 0,39 g açúcares solúveis proveniente da maltodextrina (placebo) adicionada às sopas controle e inulina. **Cálculo de energia (fator de Atwater e FAO, 

2003): proteína (g) x 17 kJ + lipídios (g) x 37 kJ + carboidratos disponíveis totais x 17 kJ + carboidratos não disponíveis x 8 kJ. ***1 kJ=0,239 kcal. Resultados expressos 

como média + desvio padrão.  
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Apesar da composição de ingredientes dos dois sabores de sopa ser bastante 

diversificada, o valor energético final foi similar, sendo que este resultado foi alcançado 

através de testes e ajustes de formulação realizados em conjunto com o departamento 

de desenvolvimento de produtos da empresa BRF, obtendo-se uma refeição de 

reduzido valor energético, em média de 1115 kJ/porção (266 kcal/porção). A sopa de 

feijão com legumes contém menor conteúdo de carboidratos disponíveis em relação à 

de carne com macarrão e legumes; porém contém maior concentração de carboidratos 

não disponíveis.  Esses carboidratos, por sua fermentação, contribuem com metade da 

energia fornecida pelos disponíveis, o que foi suficiente para compensar a diferença no 

valor energético total. Já entre as sopas consumidas pelos três grupos de intervenção 

(Controle, Inulina e FBV), obteve-se a diferenciação desejada no perfil de carboidratos 

não disponíveis totais (CNDT) para a porção: sopa com inulina continha em média 19 g 

de CNDT, sendo 8 g de inulina; sopa adicionada de FBV em média com 17 g de CNDT, 

sendo 5 g de AR e a sopa controle, em média com 12 g de CNDT.  
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5.2  Perfil químico da farinha de banana verde (*) 

Antes da produção da FBV, para ser utilizada no ensaio clínico, o estádio de 

maturação da banana verde foi avaliado por 3 parâmetros (coloração, firmeza e teor de 

sólidos solúveis). Além destas características, a FBV produzida foi caracterizada quanto 

à sua composição química, como pode ser visualizado na Tabela 2. 

A análise de cor foi realizada através da avaliação visual das bananas, as quais 

foram classificadas no estádio I de maturação, de acordo com o padrão comparativo de 

Von Loesecke (1950) utilizado nas “Normas de classificação de bananas” (PBMH & PIF, 

2006). 

A média encontrada para firmeza foi de 31,6 N e conteúdo de sólidos solúveis 

totais foi de 2,38 °Brix na polpa verde, valores que estão de acordo com os encontrados 

por Tribess (2009) em bananas de mesma espécie e subgrupo, nos períodos de 

julho/2006 (26,4 - 27,6 N e 1,2 - 3,4 °Brix) e maio/2007 (29,4 - 33,5 N e 1,2 e 2,9 °Brix), 

respectivamente. Segundo Ditchfield (2004), no estádio de maturação II, a consistência 

atinge 14 ± 2 N e 7 ± 1 °Brix. Assim, foi possível caracterizar a banana verde utilizada 

para elaboração da FBV como dentro do grau de maturação esperado (estádio I). 
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Tabela 2. Composição química (g/100 g) e valor energético da farinha de 
banana verde (FBV) utilizada no ensaio clínico 

 FBV  

 
Base integral Base seca 

Umidade 7,16 ± 0,55 --- 

Proteína 3,93 ± 0,03 4,21 ± 0,03 

Cinzas 2,32 ± 0,08 2,50 ± 0,06 

Lipídios 0,32 ±0,01 0,34 ± 0,02 

Glicose 0,15 ± 0,03 0,16 ± 0,03 

Frutose 0,16 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

Sacarose 0,33 ± 0,02 0,36 ± 0,02 

Açúcares solúveis totais (AST) 0,64 ± 0,03 0,70 ± 0,03 

Amido total (AT) 77,1 ± 1,1 83,0 ± 1,1 

Amido disponível (AD = AT – AR) 17,5 18,9 

Amido resistente (AR) 59,5 ± 0,5 64,1 ± 0,6 

Fibra alimentar sem FR e AR (FA s/FR e AR) 5,84 ± 0,17 6,29 ± 0,19 

Frutanos (FR) 0,25 ± 0,01 0,27 ± 0,01 

Carboidratos disponíveis totais (AD + AST) 18,2 19,6 

Carboidratos não disponíveis totais (FA s/FR e 

AR + AR + FR) 
65,6 70,7 

Valor energético (kJ/100g)* 
(kcal/100g)** 

913 
218 

983 
235 

*Cálculo de energia (fator de Atwater e FAO, 2003): proteína (g) x 17 kJ + lipídios (g) x 37 kJ + 

carboidratos disponíveis x 17 kJ + carboidratos não disponíveis x 8 kJ. **1 kJ=0,239 kcal.  
Resultados expressos como média + desvio padrão. 
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5.3  Validação do questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

Os distúrbios gastrintestinais funcionais (DGIF) normalmente recebem pouca 

atenção da sociedade, no entanto são importantes para a saúde pública por serem 

bastante comuns, atingindo a todas as idades, algumas vezes causando limitações ao 

indivíduo (Talley, 2008). 

Essas razões tornam relevante a existência de ferramentas validadas em 

português (Brasil), disponíveis, que auxiliem tratamentos e pesquisas, avaliando com 

confiabilidade e realizando o acompanhamento adequado dos casos de DGIF. Na 

ausência dessas ferramentas ou instrumentos de avaliação, se faz necessário o 

desenvolvimento de um novo ou a modificação de um instrumento existente já validado 

em outro idioma, processo este conhecido por adaptação transcultural (Guillemin; 

Bombardier; Beaton, 1993). 

O questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), validado em 

diversos idiomas (Svedlund; Sjödin; Dotevall, 1988; Dimenas et al.,1995; Revicki et al., 

1998; Kulich et al., 2008), é composto por 15 questões divididas em 5 domínios de 

sintomas com, em média, três questões específicas. As opções de respostas são 

apresentadas de acordo com a escala Likert, em 7 pontos, ancorado nos extremos 1 

(nenhum desconforto/nenhuma vez) e 7 (desconforto muito forte/muitíssimas vezes).  

O GSRS foi selecionado para a realização da tradução e validação por abordar os 

distúrbios gastrintestinais de maneira abrangente, por não ser específico a uma 

população ou grupo de pacientes, por permitir que seja administrado por um 

entrevistador ou ser auto-aplicável, e por investigar os sintomas apresentados na 

semana anterior. 

Para o processo de validação do questionário em português (Brasil) houve a 

participação de 155 voluntários, adultos saudáveis, das regiões Norte (30,9%), Sudeste 

(52,9%) e Sul (16,1%) do Brasil, sendo 43 homens (27,7%) e 112 mulheres (72,2%) 

(Tabela 3).  
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Tabela 3. Distribuição dos voluntários (n=155) 
participantes da validação do questionário 
Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) por 
faixa etária 

Idade Mulheres Homens Norte Sudeste Sul 

Mediana 28 29 28 28 29 

Mínima 18 19 20 19 18 

Máxima 63 62 63 62 52 

N Total 112 43 48 82 25 

 

 

Para a avaliação das propriedades psicométricas do questionário, foi aplicada a 

versão final aos 155 voluntários para verificar a consistência interna e, após o período 

de 14 dias, realizado o reteste em 100 voluntários, para calcular a reprodutibilidade e a 

validade de critério, com o questionário SF-36. 

 

Consistência interna 

Para a classificação dos resultados de consistência interna, os valores de alfa de 

Cronbach podem ser considerados bons quando ≥0,70 e aceitáveis quando >0,60 

(Maroco; Garcia-Marques, 2006). 

O coeficiente alfa de Cronbach geral (todas as questões) do questionário GSRS 

foi de 0,83. Para os domínios do GSRS este coeficiente apresentou variação entre 0,65 

(para o domínio “dor abdominal”) e 0,79 (para “síndrome da diarreia”), indicando uma 

boa consistência interna. Na Tabela 4, é possível visualizar os valores de alfa para 

cada domínio do GSRS. 

Tabela 4. Consistência interna dos domínios do 
questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale 
(GSRS), em voluntários saudáveis (n=155) 

Domínios do GSRS Alfa de Cronbach 

Todas as questões 0,83 
Dor abdominal 0,65 
Síndrome do refluxo 0,72 
Síndrome da indigestão 0,69 
Síndrome da diarreia 0,79 
Síndrome da constipação 0,67 
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A consistência interna avaliada por Kulich et al. (2008), na validação do 

questionário GSRS em 6 idiomas, encontrou valores de alfa de Cronbach desde 0,43, 

para o domínio dor abdominal, na versão alemã, até 0,87, para o domínio síndrome da 

constipação, na versão polonesa.  

Todos os valores de alfa de Cronbach encontrados no presente estudo 

correspondem à mesma classificação das outras validações do GSRS realizadas 

anteriormente (Revicki et al., 1998; Kulich et al., 2008) (Quadro 2).  

Quadro 2. Comparação ente os valores de alfa de Cronbach dos domínios do 
questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) encontrados durante a 
validação do presente estudo na versão em portugues (Brasil) em relação aos de outros 
idiomas (dados de Revicki et al., 1998; Kulich et al., 2008) 

Domínios do 
GSRS 

Português 
(Brasil) 

Sul 
Africano 

Alemão Húngaro Italiano Polonês Espanhol Inglês 

Dor abdominal 0,65 0,60 0,43 0,59 0,65 0,49 0,45 0,62 
Síndrome do 
refluxo 0,72 0,61 0,72 0,73 0,84 0,49 0,67 0,61 
Síndrome da 
indigestão 0,69 0,76 0,79 0,74 0,74 0,73 0,78 0,70 
Síndrome da 
diarreia 0,79 0,75 0,84 0,79 0,72 0,78 0,82 0,83 
Síndrome da 
constipação 0,67 0,82 0,81 0,79 0,76 0,87 0,75 0,80 

 

 Na validação do presente estudo, versão em português (Brasil), o domínio 

“síndrome da diarreia” pode ser destacado por ter apresentado o maior resultado de 

alfa. Os demais domínios apresentaram-se acima de 0,60, semelhante às outras 

validações, indicando uma confiabilidade satisfatória. 

Os resultados de consistência interna encontrados para a validação do GSRS em 

português foram bastante satisfatórios, pois os domínios do questionário apresentaram 

valores acima do aceitável, e o questionário em si apresentou boa consistência interna, 

indicando confiabilidade na validação. 
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Reprodutibilidade 

Para a interpretação dos valores de ICC foi utilizada a classificação sugerida por 

Shrout e Fleiss (1979), na qual excelente reprodutibilidade é expressa por valores 

≥0,75, e aceitável >0,40. 

O questionário GSRS apresentou correlação intraclasse (ICC) geral (todas as 

questões) de 0,84, indicando excelente reprodutibilidade. A maioria dos domínios 

apresentou valor aceitável, com exceção da “síndrome do refluxo” que apresentou valor 

excelente (Tabela 5), de acordo com a classificação sugerida por Shrout e Fleiss 

(1979). 

  

Tabela 5. Reprodutibilidade dos domínios do 
questionário Gastrointestinal Symptom Rating 
Scale (GSRS), em voluntários saudáveis 
(n=100) 

Domínios do GSRS ICC 

Todas as questões 0,84 
Dor abdominal 0,71 
Síndrome do refluxo 0,75 
Síndrome da indigestão 0,55 
Síndrome da diarreia 0,55 
Síndrome da constipação 0,64 

 

A validação em português do questionário GSRS, quando comparada às 

validações em outros idiomas, também apresentou reprodutibilidade satisfatória. No 

presente estudo, os domínios que apresentaram ICC menor foram “síndrome da 

diarreia” e “síndrome da indigestão” (ambos 0,55), enquanto nas outras validações 

foram encontrados valores inferiores. O ICC com maior valor da validação em 

português foi de 0,75 (para “síndrome do refluxo”), o qual foi encontrado apenas para 

“síndrome da indigestão” nas validações húngara e espanhola (Revicki et al., 1998; 

Kulich et al., 2008) (Quadro 3).  
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Quadro 3. Comparação ente os valores de correlação intraclasse dos domínios do 
questionário Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) encontrados durante a 
validação do presente estudo na versão em portugues (Brasil) em relação aos de 
outros idiomas (dados de Revicki et al., 1998; Kulich et al., 2008) 

Domínios do GSRS 
Português 

(Brasil) 
Sul 

Africano 
Alemão Húngaro Polonês Espanhol Inglês 

Dor abdominal 0,71 0,37 0,66 0,59 0,61 0,48 0,42 
Síndrome do refluxo 0,75 0,55 0,36 0,57 0,45 0,62 0,51 
Síndrome da indigestão 0,55 0,46 0,61 0,75 0,71 0,75 0,50 
Síndrome da diarreia 0,55 0,56 0,67 0,70 0,63 0,38 0,53 
Síndrome da constipação 0,64 0,71 0,60 0,72 0,72 0,72 0,60 

 

Este resultado indica que o questionário traduzido apresentou excelente 

reprodutibilidade, permitindo que seja utilizado diversas vezes em períodos diferentes 

com a mesma população e sob mesmas condições, apresentando resultados 

semelhantes, o que possibilita a sua utilização em estudos e pesquisas sobre os DGIF. 

De acordo com Spilker (1996), instrumentos confiáveis demonstrarão que domínios 

estáveis apresentam mais ou menos os mesmos resultados em repetidas 

administrações sem intervenções ou com mesmas condições. 

 

Validade de critério 

A correlação de Spearman pode ser classificada como forte quando os valores 

são >0,60, moderada de 0,30 a 0,60, e fraca <0,30 (Hinkle; Wiersma; Jurs, 1988). 

Quando aplicado o teste de validade de critério, aos 100 voluntários, foi 

encontrada correlação de Spearman significante entre o “componente mental” do SF-36 

e 4 domínios do GSRS. Os domínios “dor abdominal” (-0,30) e “síndrome do refluxo”     

(-0,32) apresentaram correlação moderada, enquanto “síndrome de diarreia” (-0,16) e 

“síndrome da constipação” (-0,17) apresentaram correlação fraca (Tabela 6). 
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Tabela 6. Correlação entre domínios dos questionários Gastrointestinal 
Symptom Rating Scale (GSRS) e Short-Form Health Survey 36 (SF-36), para 
validação do questionário GSRS em voluntários saudáveis (n=100)  

 
Domínios do SF-36 Domínios do GSRS 

 
Dor 

abdominal 
Síndrome 
do refluxo 

Síndrome da 
indigestão 

Síndrome 
da diarreia 

Síndrome da 
constipação 

Componente físico -0,08 -0,05 -0,04 -0,07 -0,09 
Componente mental -0,30* -0,32* -0,11 -0,16* -0,17* 

*correlação Spearman < 0,05. 

 

Todas as correlações testadas entre GSRS e SF-36 foram negativas, classificadas 

de fraca à moderada. A correlação negativa indica que quanto menores as pontuações 

do GSRS, maiores serão as do SF-36, ou seja, quanto menos sintomas de distúrbios 

gastrintestinais o indivíduo apresentar, melhor será a sua qualidade de vida. 

Devido os questionários terem sido aplicados a voluntários saudáveis, o nível de 

distúrbios gastrintestinais medidos foram, de modo geral, baixos. Desta forma, esses 

sintomas não interferiram significativamente na qualidade de vida dos indivíduos 

avaliados, tanto fisicamente como mentalmente.  

O questionário SF-36 foi escolhido para avaliar a validade de critério concorrente 

(aplicado simultaneamente ao questionário a ser validado) por ter sido utilizado na 

validação do GSRS em outros idiomas, realizada com voluntários dispépticos (Kulich et 

al., 2008). A versão húngara foi a que apresentou mais correlações, entre os domínios 

dos dois questionários. Nas versões sul africana, italiana, alemã, espanhola e 

holandesa pode ser destacado o domínio “dor abdominal” como o que apresentou 

valores mais altos de correlação, variando de -0,31 a -0,45, indicando que os sintomas 

de dores abdominais dos indivíduos avaliados interferiam de maneira negativa na 

qualidade de vida. 

Questionários genéricos, como o SF-36, quantificam a percepção do indivíduo 

sobre seu estado geral de saúde, sendo suficientemente precisos para as análises de 

grupos sobre aspectos gerais da saúde. A maioria deles possui mais de um domínio, 

permitindo avaliar aspectos físicos, emocionais e sociais (Lopes; Ciconelli; Reis, 2007). 

Este tipo de questionário permite comparar diferentes situações e tratamentos, além de 

possibilitar estabelecer o impacto que diferentes doenças ou sintomas exercem em 

diferentes grupos (Kosugi et al., 2011).  
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O questionário SF-36 é utilizado para avaliar de forma ampla e completa o termo 

qualidade de vida (Fernandes; Vasconcelos; Silva, 2009), assim como em diversas 

validações de questionários que avaliam variados parâmetros. Em Tamanini et al. 

(2003), o SF-36 foi correlacionado com o King’s Health Questionnaire, em mulheres 

com incontinência urinária, apresentando correlação de fraca a moderada, com valores 

entre -0,27 e -0,53, respectivamente. 

O SF-36 também foi utilizado para teste de validade de critério na validação da 

Escala de Atividade Esportiva (Gonçalves et al., 2007) e na validação da versão 

espanhola do questionário Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life (OAKHQOL), 

desenvolvido para avaliar a qualidade de vida em pacientes com osteoartrite no quadril 

ou joelho (Tejada et al., 2011). 

Com os resultados apresentados de consistência interna, reprodutibilidade e 

validade de critério é possível verificar que o questionário GSRS versão português 

(Brasil) foi validado corretamente e estando adequado para ser utilizado no presente 

estudo e pesquisas similares.  
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5.4 Ensaio clínico com intervenção com sopas congeladas adicionadas de inulina 

ou farinha de banana verde 

5.4.1 Característica antropométrica dos voluntários (*)  

As características antropométricas dos 45 voluntários, de ambos os gêneros, que 

participaram da intervenção estão apresentados na Tabela 7. 

 
Tabela 7.  Dados antropométricos e índice de massa corporal 
(IMC) dos voluntários, de ambos os gêneros, dos grupos Controle, 
Inulina e Farinha de banana verde (FBV) (n=15/grupo) 

Grupos Idade (anos) Peso (kg) Altura (m) IMC (kg/m
2
) 

Controle 26,2 ± 5,3 59,1 ± 14,4 1,64 ± 0,06 21,7 ± 3,8 

Inulina 27,6 ± 6,8 63,2 ±  9,5 1,60 ± 0,06 23,5 ± 2,8 

FBV 29,1 ± 4,7 67,2 ± 11,2 1,67 ± 0,08 23,9 ± 2,8 

Resultados expressos como média e desvio padrão. 

 

5.4.2  Funcionamento intestinal 

A constipação é a queixa mais comum referente ao sistema gastrintestinal, 

resultando em cerca de 2,5 milhões de consultas médicas por ano, além de mais de 1,5 

milhões de pessoas que apresentam os sintomas sem procurar ajuda, sendo as 

mulheres e os idosos os mais afetados. Esta disfunção pode acontecer quando uma 

grande quantidade de água é reabsorvida no cólon ou quando as contrações 

musculares do cólon estão lentas. Uma das razões para estes efeitos é a reduzida 

ingestão de FA (Alpert, 2013). 

Diversos estudos recomendam o aumento da ingestão de FA para o tratamento da 

constipação, através do consumo de alimentos fonte ou suplementos de FA, em função 

da sua capacidade de reter água, estimular a motilidade gastrintestinal, aumentar o 

volume das fezes, os produtos da fermentação, assim como o crescimento da 

microbiota intestinal. Desta forma, a FA promove a redução do tempo de trânsito 

intestinal e facilita a evacuação (Quitadamo et al., 2012). Entre as fontes de FA que 

vêm sendo estudadas está o AR de forma isolada ou presente na matriz alimentar, por 

exemplo, a FBV.  
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Outro carboidrato não disponível amplamente pesquisado é a inulina, que através 

de seus efeitos prebióticos, tem mostrado resultados positivos em estudos que 

avaliaram o tempo de trânsito intestinal, consistência das fezes e frequência de 

evacuação, tanto em crianças e como em adultos (Kelly, 2009). 

Em estudo conduzido por Morais et al. (1999), foi constatado que crianças com 

constipação crônica possuíam um consumo de FA menor do que as crianças com 

hábito intestinal normal. Roberfroid (2007) afirma que, assim como a FA, a ingestão de 

inulina exerce efeito positivo sobre a função fisiológica do cólon, como o aumento da 

eliminação de fezes, aumento significante da massa fecal, e, portanto, regularização do 

hábito intestinal.  

De acordo com Pimentel, Garcia e Prudencio (2012), os possíveis mecanismos 

dos carboidratos não disponíveis para o alívio da constipação são: estímulo da 

absorção de água (aumentando a motilidade intestinal, e reduzindo a consistência das 

fezes, facilitando sua eliminação), e do crescimento bacteriano ocasionado pela 

fermentação (aumentando o peso da massa fecal). 

 

5.4.2.1 Avaliação do funcionamento intestinal através de questionários  

O funcionamento intestinal foi avaliado, através do questionário semanal 

Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) e do questionário diário de hábito 

gastrintestinal, que inclui a escala de Bristol para avaliação da consistência das fezes; 

os dois questionários foram preenchidos durante todo o período de intervenção. 

Para os diferentes parâmetros abordados no GSRS (Tabela 8), o grupo Inulina 

apresentou, após a intervenção, aumento significante na necessidade de evacuar 

(p=0,030), na frequência de evacuação de fezes macias (p=0,028) e redução 

significante na consistência de fezes (indicado por fezes macias) (p=0,028); em 

contrapartida este grupo apresentou aumento significante na incidência de flatulência 

(p=0,017). Não foi observada diferença para nenhum dos 15 parâmetros do GSRS 

quando foi feita a comparação do grupo Inulina com o grupo Controle. 

 

 

 



69 
 

Tabela 8. Pontuação referente ao questionário Gastrointestinal Symptom 
Rating Scale (GSRS) dos grupos Controle, Inulina e Farinha de banana verde 
(FBV), antes e depois da intervenção por 6 semanas, e entre os grupos 
Controle e testes depois da intervenção, em voluntários saudáveis 
(n=15/grupo) 

Parâmetros 

Grupo Controle (n=15) Grupo Inulina (n=15) Grupo FBV (n=15) 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Dores 
abdominais 

2,0 (1-4)
 

2,0 (1-4)
A
 1,0 (1-4) 1,0 (1-5) 1,0

 
(1-4) 1,0 (1-4)

B 

Azia 1,0 (1-2) 1,0 (1-2) 1,0 (1-3) 1,0 (1-3) 1,0 (1-5) 1,0 (1-3) 

Refluxo 1,0 (1-4) 1,0 (1-2) 1,0 (1-4) 1,0 (1-3) 1,0 (1-4) 1,0 (1-2) 

Dor de fome 2,0 (1-6) 1,5 (1-5) 1,0 (1-3) 1,0 (1-6) 2,0 (1-4) 2,0 (1-4) 

Náuseas 1,0 (1-3) 1,0 (1-2) 1,0 (1-1) 1,0 (1-4) 1,0 (1-2) 1,0 (1-2) 

Borborigmos 2,0 (1-6) 2,0 (1-6) 1,0 (1-5) 1,0
 
(1-7) 2,0 (1-4) 2,0 (1-3) 

Distensão 
abdominal 

1,0 (1-5) 1,0 (1-5) 1,0 (1-6) 1,5 (1-6) 1,5 (1-4) 1,0 (1-4) 

Eructação 3,0 (1-6) 2,0 (1-6) 1,0 (1-6) 2,0 (1-6) 2,0 (1-6) 2,0 (1-5) 

Flatulência 4,0 (2-6) 4,0 (2-7) 3,0
 
(1-6)

a 
5,5

 
(2-7)

b 
3,5 (1-6) 4,0 (1-6) 

Constipação 2,5 (1-5) 1,5 (1-6) 2,0 (1-6) 1,0 (1-7) 1,0 (1-5) 1,0 (1-4) 

Frequência de 

fezes macias 
1,0 (1-5) 1,0 (1-5) 1,0 (1-1)

a 
1,0

 
(1-4)

b 
1,0 (1-3) 1,0 (1-4) 

Fezes macias 1,0 (1-5) 2,0 (1-5) 1,0
 
(1-2)

a 
2,0

 
(1-4)

b 
1,0

 
(1-3)

a 
2,0 (1-5)

b 

Fezes duras 3,0 (1-6) 2,0 (1-6) 2,0 (1-5) 2,0 (1-5) 1,0 (1-5) 1,0 (1-3) 

Necessidade 

de evacuar 
1,0 (1-5) 2,0 (1-5) 1,0

 
(1-3)

a 
2,0

 
(1-5)

b 
2,0 (1-6) 1,5 (1-6) 

Esvaziamento 

incompleto 
2,5 (1-6) 2,0

 
(1-6)

A
 2,0 (1-5) 1,5 (1-7) 1,0

 
(1-5) 1,0 (1-4)

B 

Dados apresentados com mediana (mínimo – máximo). 
Letras minúsculas diferentes indicam diferença significante para o mesmo grupo antes e depois da intervenção (Wilcoxon 
< 0,05). 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença significante entre o grupo Controle e os grupos teste (Inulina ou FBV) 
depois da intervenção (Mann Whitney < 0,05). 

Comparações em negrito indicam diferença significante. 
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O grupo FBV apresentou redução significante na consistência das fezes após a 

intervenção (p=0,020), indicando fezes mais macias, além de redução significante de 

dores abdominais (p=0,025) e de sensação de esvaziamento incompleto do intestino 

(p=0,023), em comparação ao grupo Controle. 

Nos grupos Inulina e FBV, o parâmetro “constipação” do GSRS não apresentou 

redução significante após a intervenção, possivelmente pelo fato de que os voluntários 

que participaram do estudo não reportaram problema de constipação, apenas 

episódios.  

Entre os parâmetros avaliados pelo questionário diário de hábito gastrintestinal 

(Tabela 9), o grupo Inulina, quando comparado ao grupo Controle na última semana de 

intervenção, apresentou aumento significante na média de flatulência e distensão 

abdominal (p=0,0001 e p=0,0038, respectivamente). Cabe ressaltar que se trata de 

reduzido efeito, uma vez que, na escala, o zero significa “nenhum sintoma”, 1 “sintoma 

fraco” e 2 “sintoma moderado”.  

Através do questionário diário não foi possível evidenciar no grupo Inulina, após a 

intervenção, aumento na frequência diária de evacuações conforme visto pelo GSRS 

(Tabela 8). Também não foi observada diferença na consistência das fezes 

comparando, no final da intervenção, os dados do grupo Inulina e grupo Controle. É 

importante salientar que o questionário foi aplicado somente ao final da primeira 

semana de intervenção, o que não possibilitou uma comparação exatamente no tempo 

zero.   
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Tabela 9. Pontuação do questionário diário de hábito gastrintestinal dos grupos 

Controle, Inulina e FBV, no final da primeira e última semana de intervenção por 6 

semanas, e entre os grupos Controle e testes depois da intervenção, em voluntários 

saudáveis (n=15/grupo) 

Parâmetro 

Grupo Controle 

(n=15) 

Grupo Inulina 

(n=15) 

Grupo FBV 

(n=15) 

Primeira 

Semana 

Última 

semana 

Primeira 

semana 

Última 

Semana 

Primeira 

Semana 

Última 

Semana 

Cólicas abdominais 0,2
 
± 0,1

a 
0,4 ± 0,1

b 
0,4

 
± 0,1

 
0,4 ± 0,1 0,3

 
± 0,2 0,3

 
± 0,1 

Flatulência 1,3 ± 0,2
 

1,2
 
± 0,1

A 
1,7 ± 0,4

 
1,8 ± 0,2

B 
1,0

 
± 0,2

a 
1,2

 
± 0,1

b 

Borborigmos 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,6 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

Distensão abdominal 0,2
 
± 0,1

 
0,3 ± 0,1

A 
0,7 ± 0,1

 
0,8 ± 0,2

B 
0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,1 

Evacuação diária 1,1 ± 0,1 1,1
 
± 0,2

A
 1,2 ± 0,1 1,0 ± 0,1 1,3

 
± 0,1

 
1,3

 
± 0,1

B
 

Consistência das fezes 2,9
 
± 0,3

 
3,2

 
± 0,2

A 
3,2 ± 0,2

 
3,3

 
± 0,3

 
3,5

 
± 0,2 3,6

 
± 0,2

B 

Dados apresentados como média e desvio padrão.  
Letras minúsculas diferentes indicam diferença significante no mesmo grupo entre a primeira e última semana do período 
de intervenção (t-Student pareado < 0,05). 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença significante entre o grupo Controle e os grupos teste (Inulina ou FBV) 
depois da intervenção (t-Student não pareado < 0,05).  
Comparações em negrito indicam diferença significante. 

 

O grupo FBV apresentou após a intervenção, através dos dados do questionário 

diário, aumento leve, porém significante, na média de flatulência (p=0,034), efeito 

esperado com a ingestão de carboidrato não disponível de alta fermentabilidade, como 

é o caso do AR (Menezes et al., 2011). No entanto, esse sintoma foi avaliado como 

“sintoma fraco”, de acordo com a escala do questionário de hábito gastrintestinal.  

O grupo Controle apresentou diferença significante em um único parâmetro, 

“cólicas abdominais” (p<0,039), no entanto com uma tendência de valor próximo de 

zero (“nenhum sintoma”), comparando o final da primeira e da última semana de 

intervenção. Esse resultado pode ter sido decorrente da presença de alimentos ricos 

em FA nas sopas, incluindo feijão, verduras e legumes, porém essa variação não foi 
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observada no grupo FBV, que ingeriu maior quantidade de FA, incluindo AR, ou no 

grupo Inulina. 

 Através da avaliação das respostas dos voluntários ao questionário diário de 

hábito gastrintestinal, foram comparados os resultados de intervenção entre os grupos 

Controle e Inulina, direcionando os testes estatísticos para as diferentes semanas de 

intervenção (ao final da primeira semana, da semana de pico de sintomas e da última 

semana). A semana de pico de sintomas foi definida por apresentar sintomas com 

maior intensidade durante a intervenção, em períodos diferentes para cada parâmetro. 

 A partir desta avaliação (Figura 1), foi possível observar que o grupo Inulina 

apresentou redução significante na consistência das fezes na primeira semana de 

intervenção (3,2 ± 0,2) em comparação ao grupo Controle (2,9 ± 0,3). Esse resultado 

mostra um efeito quase imediato da inulina sobre a consistência das fezes. A melhora 

no perfil das fezes do grupo Controle explica, em parte, a razão de não existir diferença 

significante entre os grupos Inulina e Controle na semana de pico de sintomas e na 

última semana de intervenção para o parâmetro consistência das fezes, avaliado 

diariamente pela escala de Bristol. 
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* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Consistência das fezes, avaliada através da Escala de Bristol, 
com pontuações de 1 (mais duras) a 7 (mais aquosas), durante o período 
de 6 semanas de intervenção (primeira semana, semana de pico de 
sintomas, e última semana) dos grupos Controle e Inulina, em voluntários 
saudáveis (n=15/grupo). *Diferença significante entre os grupos Controle e Inulina (t-Student, não 

pareado < 0,05). 

 
Segundo Cherbut (2002), cada 1 g de inulina ingerido pode aumentar em 2 g o 

peso total das fezes, evidenciando o efeito laxativo deste prebiótico, que pode ser 

utilizado para auxiliar o aumento da frequência de evacuação. No estudo de Den Hond, 

Geypens e Ghoos (2000), duplo cego, controlado por placebo (sacarose), tipo 

crossover, com washout de uma semana, 6 voluntários saudáveis ingeriram 15 g de 

inulina em 3 porções diárias, durante uma semana. Após a semana de intervenção, no 

grupo teste foi observado o aumento de 1,5 g no peso das fezes para cada 1 g de 

inulina ingerido, acompanhado do aumento significativo na frequência de evacuações 

em relação ao grupo controle, e também de queixas de desconfortos gastrintestinais.  

A ingestão de inulina apresentou efeito laxativo e reduziu a constipação em estudo 

conduzido por Klessen et al. (1997), no qual o efeito da ingestão, por 19 dias, de 

lactose (n=15) e inulina (n=10) foi investigado em idosas constipadas. A dose de 20 

g/dia fornecida dos dias 1 a 8 foi aumentada gradativamente para 40 g/dia dos dias 9 a 

11, a qual foi mantida até o 19° dia de estudo. No grupo inulina, foi observado aumento 

moderado na incidência de flatulência; 7 dentre 10 voluntárias apresentaram aumento 

* 
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da frequência de evacuações (de 1 a 2 para 7 a 9 evacuações por semana); em 2 

voluntárias a frequência de evacuação foi modificada de acordo com a dosagem de 

inulina ingerida; e em 1 voluntária não houve modificação na frequência de evacuações, 

mas melhora na consistência das fezes, apresentando-se mais macias. Além disso, o 

grupo que ingeriu inulina apresentou aumento significante na contagem de 

Bifidobactérias após a intervenção. Esta mesma quantidade de inulina também foi 

fornecida por Marteau, Seksik e Jian (2011) a 25 idosos constipados, os quais 

apresentaram aumento significante na população de Bifidobactérias, redução de 

dificuldade ao evacuar, e aumento na flatulência após a intervenção. 

Riezzo et al. (2012) estudaram pacientes constipados (n=20) em estudo duplo 

cego, no qual cada paciente consumiu 180 g/dia de alcachofra ou alcachofra 

enriquecida com Lactobacillus paracasei por 15 dias, com 4 semanas de washout. A 

alcachofra é um vegetal com alto conteúdo de inulina, aproximadamente 50-70 g por 

kg. O resultado obtido através da escala de Bristol foi uma redução significante na 

consistência das fezes dos grupos que consumiram alcachofra enriquecida e somente 

alcachofra, comparados ao tempo zero. Com o GSRS, os autores encontraram nos 

grupos teste uma redução na evacuação de fezes endurecidas, na sensação de 

esvaziamento incompleto e nos sintomas de constipação. 

A dose diária de 5 a 8 g de inulina é considerada suficiente para alterar 

beneficamente a microbiota colônica, a qual pode auxiliar na promoção do bem estar e 

da saúde, assim como na redução de sintomas de distúrbios gastrintestinais (Gibson, 

2007; Kolida; Meyer; Gibson, 2007). 

No estudo crossover, duplo cego, controlado com placebo conduzido por Maki et 

al. (2012), com 55 voluntários saudáveis, foi avaliado o efeito prebiótico do consumo de 

extrato de farelo de trigo contendo 2,2 g ou 4,8 g de arabino-xilano-oligossacarídio 

(AXOS) sobre a microbiota e parâmetros fisiológicos. Embora tenha sido observada 

seletividade da microbiota fecal, com aumento das bifidobactérias, não foi encontrada 

diferença significante na consistência das fezes, avaliada através da Escala de Bristol, 

nem na frequência de evacuações, ou na sensação de evacuação incompleta entre 

nenhum dos tratamentos; também não foi encontrado nenhum tipo de desconforto. Em 

outro estudo que forneceu uma dose maior, de 10 g/dia durante 3 semanas para 20 
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voluntários saudáveis, Cloetens et al. (2010) verificaram que o consumo de AXOS foi 

bem tolerado e que o único desconforto reportado, embora classificado como suave, foi 

o aumento significante de flatulência. 

No presente estudo, a ingestão regular de sopas adicionadas de 8 g de inulina 

provocou redução da consistência das fezes, aumento na frequência de fezes macias, 

na necessidade de evacuar e na flatulência, cabendo enfatizar que a presença de fezes 

mais macias foi notada logo após a primeira semana de intervenção. Dessa forma, é 

possível afirmar que a inulina representa um ingrediente funcional que pode auxiliar na 

redução de distúrbios intestinais.  

A comparação entre os grupos Controle e FBV ao longo de diversas semanas de 

intervenção (ao final da primeira, semana de pico de sintomas, e última), também foi 

realizada através do questionário diário de hábito gastrintestinal. Esta aferição permitiu 

observar que a ingestão de FBV apresentou aumento significante na frequência de 

evacuação diária e redução da consistência das fezes durante todo o período de 

intervenção, sem manifestação de desconfortos como cólicas, distensão e ruídos 

abdominais. 

As diferenças observadas na frequência de evacuação diária entre o grupo 

Controle e FBV na primeira semana (p=0,036), na semana de pico (p=0,012) e na 

última semana (p=0,043) estão apresentadas na Figura 2.  Mitsou et al. (2011) também 

encontraram alterações no hábito gastrintestinal, no estudo em que 34 mulheres 

saudáveis distribuídas em três grupos: grupo banana (porção de 120 g de banana), 

grupo bebida de banana (bebida flavorizada com 20% de purê de banana), e grupo 

controle (água), os quais consumiram os seus respectivos testes 2 vezes por dia, 

durante 60 dias. O consumo de banana foi relacionado com o aumento significante da 

frequência de evacuações entre os dias 1 e 10, 26 e 35, quando comparado ao grupo 

que consumiu a bebida de banana, além de redução significante nos níveis de 

distensão abdominal entre os dias 26 e 35, 51 e 60 (Mitsou et al, 2011). 
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Figura 2. Frequência de evacuação diária durante o período de 6 
semanas de intervenção (primeira semana, semana de pico de sintomas, 
e última semana) dos grupos Controle e Farinha de banana verde (FBV), 
em voluntários saudáveis (n=15/grupo). *Diferença significante entre os grupos Controle e 

FBV (t-Student, não pareado < 0,05). 

 

O efeito da FBV, rica em AR, sobre o funcionamento intestinal também foi 

verificado por Dan (2011), no qual 14 voluntários consumiram diariamente 8 g de FBV, 

por 14 dias. Após a intervenção, foi possível observar aumento na frequência de 

evacuações e redução no número de indivíduos com fezes endurecidas, sem que 

houvesse relatos de desconfortos gastrintestinais. 

Alguns estudos reportaram que o AR não apresenta efeito significante na 

frequência de evacuação em voluntários saudáveis quando o estudo é aplicado por um 

período igual ou próximo a uma semana (Klosterbuer et al., 2013). Este resultado 

observado por alguns autores (Tomlin, Read, 1990; Van Munster; Tangerman; 

Nagengast, 1994; Maki et al., 2009) pode ocorrer devido ao curto período de 

intervenção, ao tipo e/ou quantidade do amido resistente testado. Por outro lado, 

Pasman et al. (2006) reportaram a adaptação dos sintomas gastrintestinais entre os 

voluntários que consumiram FA por um período superior a 4 semanas, ou seja, os 

sinais de melhoras tornaram-se menos expressivos ao longo do estudo.  

Em estudo realizado por Maki et al. (2009), o efeito da ingestão diária de 25 g de 

AR3 foi comparado com a ingestão da mesma quantidade de farelo de trigo, sendo 
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avaliados os sintomas gastrintestinais de 14 voluntários saudáveis, por 14 dias. Não foi 

encontrada diferença significante quanto ao peso fecal, frequência de evacuações ou 

desconfortos abdominais entre os grupos em relação ao tempo zero (antes das 

intervenções); no entanto, a consistência das fezes do grupo que consumiu farelo de 

trigo diminuiu de forma significante em relação aos que consumiram AR e ao tempo 

zero. 

O presente estudo utilizou a Escala de Bristol como ferramenta para avaliar a 

consistência das fezes, a qual varia de 1 (fezes duras) a 7 (fezes aquosas). O consumo 

de FBV apresentou menor consistência das fezes (Figura 3), em comparação ao grupo 

Controle, ao final da primeira semana de intervenção (p=0,010), da semana de pico de 

sintomas (p=0,001), e da última semana de intervenção (p=0,004). Este resultado 

sinaliza um efeito quase imediato do AR da FBV sobre a consistência das fezes, e que 

permaneceu evidente durante todo o período da intervenção.  

 

 

Figura 3. Consistência das fezes, avaliada através da Escala de Bristol, 
com pontuações de 1 (fezes duras) a 7 (fezes aquosas), durante o 
período de 6 semanas de intervenção (primeira semana, semana de pico 
de sintomas, e última semana) dos grupos Controle e Farinha de banana 
verde (FBV), em voluntários saudáveis (n=15/grupo). *Diferença significante 

entre os grupos Controle e FBV (t-Student, não pareado < 0,05). 
 

1

2

3

4

5

6

7

Primeira semana Semana de pico Última semana

Controle

FBV

⃰⃰ ⃰⃰ 
⃰⃰ 



78 
 

Utilizar a escala de Bristol traz a vantagem de não precisar manusear as fezes e 

inspecioná-las para decidir em qual característica de consistência ou aparência ela se 

encaixa. A escala de Bristol tem sido utilizada para avaliar a forma das fezes em 

diversos estudos clínicos, além de ser recomendada pela Fundação Roma para 

acompanhar adultos com DGIF (Russo et al., 2013). 

Para avaliar o efeito da FA no funcionamento gastrintestinal, Klosterbuer et al. 

(2013) conduziram estudo duplo cego, crossover, com 20 voluntários saudáveis, que 

passaram por cinco tratamentos (maltodextrina como controle, ou 20 a 25 g/dia de FA 

variadas, entre elas o AR), com período de washout entre 7 dias e 3 semanas. Os 

autores não observaram diferença significante entre os tratamentos em relação à 

consistência e peso das fezes, além das FA apresentarem efeitos mínimos de laxação. 

De acordo com Slavin (2008), as FA tendem a normalizar a frequência do 

funcionamento intestinal apenas aumentando o peso das fezes. Entretanto, sabe-se 

que outros mecanismos, tais como estímulo da mucosa intestinal, indução de secreção, 

peristaltismo (Tomlin, Read, 1988), aumento do bolo fecal através da fermentação e de 

seus subprodutos, também auxiliam a normalização do funcionamento intestinal 

(Camilleri, 2001; Camilleri; Heading; Thompson, 2002). Phillips et al. (1995) alegam que 

as FA podem aumentar o peso fecal através da sua própria presença física, de sua 

capacidade de absorção de água, e pela sua fermentação, que aumenta a massa 

bacteriana.  

Alguns estudos que forneceram menos de 10 g/dia de AR não evidenciaram 

aumento do efeito laxativo, e consideram que quantidades mais elevadas, entre 20 e 25 

g/dia de AR, possivelmente aumentariam a frequência de evacuações (Maki et al., 

2009). No entanto, o consumo diário elevado de AR (≥ 30 g/dia) pode afetar 

negativamente outros sintomas gastrintestinais, como flatulência, dores e distensão 

abdominal (Robert, 2008). 

No presente estudo, a média dos sintomas gastrintestinais, verificados através do 

GSRS e do questionário diário de hábito gastrintestinal, foi baixa, indicando que a FBV 

foi bem tolerada pelos voluntários. De acordo com Klosterbuer et al. (2013), a tolerância 

gastrintestinal é uma questão importante a ser considerada, principalmente quando a 



79 
 

FA é utilizada como suplemento em produtos alimentícios, uma vez que pode 

influenciar na aceitabilidade do produto pelo consumidor.  

A ausência de distensão e dores abdominais, borborigmos, náusea, refluxo ou 

azia, sintomas estes que não evoluíram no grupo FBV após o período de intervenção, 

vai de encontro com a meta do trabalho de fornecer uma quantidade de AR, inferior a 

10 g, que proporcionasse benefícios sem causar desconforto gastrintestinal. 

O consumo das sopas adicionadas de FBV (8 g) provocou melhora significante na 

frequência de evacuações diárias e consistência das fezes, redução de dores 

abdominais e na sensação de esvaziamento incompleto do intestino, cabendo enfatizar 

que o efeito sobre a frequência diária de evacuação e consistência das fezes foi 

evidenciado logo após a primeira semana, e persistiu ao longo da intervenção. Dessa 

forma, a FBV representa um potencial ingrediente funcional que pode auxiliar na 

redução de sintomas de distúrbios gastrintestinais. 

 

5.4.2.2 Avaliação de tempo de trânsito intestinal 

Apesar de a constipação ser normalmente relacionada com a pouca frequência de 

evacuações, geralmente menos de três vezes por semana, há um conjunto mais amplo 

de sintomas que abrange esta disfunção, incluindo fezes endurecidas, sensação de 

evacuação incompleta, desconforto, inchaço, distensão abdominais, esforço excessivo 

ao evacuar, sensação de bloqueio anorretal e necessidade de manobras manuais 

durante a defecação (AGA, 2013). 

Em diversos estudos, a FA é citada como redutora do tempo de trânsito intestinal 

(TTI), através do aumento da frequência de evacuações (Brownlee, 2011). É de amplo 

conhecimento que populações que consomem alimentos ricos em FA, ou grãos 

integrais, apresentam trânsito intestinal mais rápido em relação àquelas que consomem 

grãos refinados (Burkitt; Walker; Painter, 1972). O trânsito intestinal lento pode afetar de 

maneira significativa o crescimento e metabolismo da microbiota intestinal, aumentar o 

esforço ao evacuar e elevar o risco de desenvolver câncer intestinal (Lewis; Heaton, 

1997). 

A FA é bastante reconhecida por atuar com efeito laxativo, devido à sua 

capacidade de aumentar o peso das fezes através da absorção de água e aumentar a 
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massa bacteriana devido a sua fermentação. Fezes com maior volume e mais macias 

facilitam a defecação e auxiliam na redução do tempo de trânsito intestinal (TTI), 

podendo auxiliar na redução do risco de desenvolvimento de constipação ou aliviar 

seus sintomas (Slavin, 2013). A fermentação de carboidratos não disponíveis no 

intestino grosso pode afetar o trânsito intestinal assim como a frequência de 

evacuações (Cherbut, 2002). 

No presente estudo, o TTI foi avaliado antes e depois do período de intervenção, 

através da diferença entre o tempo de ingestão do corante alimentício rosa carmim e 

sua observação na eliminação das fezes. Embora o corante fornecido aos indivíduos do 

presente estudo seja bastante utilizado em diversas pesquisas (Dimson, 1970; Freitas 

et al., 2004; Soares; Tahan; Morais, 2009; Malpeli et al., 2012), alguns voluntários 

tiveram dúvidas sobre a presença do corante nas fezes, havendo necessidade de 

realizarem uma nova ingestão do marcador, antes da intervenção. 

O grupo Controle não apresentou diferença significante, com média de TTI de 30 ± 

10 h antes e 31 ± 12 h depois da intervenção (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Tempo de trânsito intestinal (h) antes e depois da intervenção 
por 6 semanas do grupo Controle, em voluntários saudáveis (n=15). Não 

houve diferença significante (Wilcoxon < 0,05). 
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No grupo Inulina, ocorreu uma redução de 13% comparando o TTI antes (30 ± 20 

h) e depois (26 ± 12 h) da intervenção (Figura 5); entretanto essa diferença não foi 

significante, possivelmente pela grande variação interpessoal. Também não foi 

encontrada diferença entre os grupos Controle e Inulina, após a intervenção.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Tempo de trânsito intestinal (h) antes e depois da intervenção 
por 6 semanas do grupo Inulina, em voluntários saudáveis (n=15). Não houve 

diferença significante (Wilcoxon < 0,05). 

 

Em estudo conduzido por Slavin e Feirtag (2011), também não foi encontrada 

diferença significante do TTI após ingestão diária de 20 g de inulina durante 3 semanas 

por 12 voluntários saudáveis. 

Com o objetivo de avaliar o TTI após o consumo de simbiótico, Malpeli et al. 

(2012) forneceram a 102 mulheres um iogurte simbiótico para ser consumido 

diariamente durante 15 dias; o grupo teste consumiu iogurte contendo inulina, 

oligofrutose e probióticos, enquanto o grupo controle consumiu o alimento somente com 

os probióticos. Foi encontrada redução significante no TTI tanto no grupo controle, 

como no grupo teste, com redução de 6 e 28%, respectivamente, sugerindo um efeito 

benéfico do iogurte simbiótico sobre o TTI e sintomas de constipação. Este resultado 
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dos probióticos no iogurte, o que ocasionou aumento da população da microbiota 

intestinal. 

No presente estudo, o grupo FBV apresentou redução significante de 32% 

(p=0,014) no TTI, comparando antes (37 ± 21 h) e depois (25 ± 15 h) da intervenção 

(Figura 6). Não foi encontrada diferença significante entre os grupos Controle e FBV, 

após a intervenção. 

 

  

Figura 6. Tempo de trânsito intestinal (h) antes e depois da intervenção 
por 6 semanas do grupo Farinha de banana verde (FBV), em voluntários 
saudáveis (n=15). *Diferença significante (Wilcoxon < 0,05). 

 

Há mais de 20 anos foi proposto que carboidratos que resistissem à digestão e 

chegassem ao intestino grosso poderiam reduzir o tempo de trânsito intestinal e 

aumentar a frequência de evacuações. Esses carboidratos, denominados não 

disponíveis, são reconhecidos por atuarem como substrato para a microbiota intestinal, 

estimulando o crescimento e aumento da massa bacteriana, gerando produtos da 

fermentação, e auxiliando a motilidade colônica (Tomlin; Read, 1990). 

Em estudo controlado, crossover, com washout de uma semana entre os testes, 

20 voluntários com histórico familiar de câncer colorretal foram submetidos durante três 
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adicionado de AR (contendo 10 a 15 g/dia de fibra mais 20 a 30 g/dia de AR). Os 

voluntários dos dois grupos testes apresentaram redução significante de tempo de 

trânsito intestinal (de 10 a 11 h) e aumento da frequência de evacuações, em relação 

ao controle. Além disso, o grupo farelo de trigo adicionado de AR foi o único a 

apresentar aumento significante na excreção de AGCC nas fezes (Muir et al., 2004).  

Em estudo conduzido por Birkett et al. (1997), o consumo de uma dieta composta 

por 5 g/dia de AR e 14 g/dia de polissacarídeo não amido, por 53 voluntários saudáveis, 

durante uma semana, também foi eficiente na redução do tempo de trânsito intestinal. 

Através do uso do corante alimentício foi possível observar somente uma 

tendência de redução do TTI decorrente da ingestão da inulina em relação à antes da 

intervenção. Essa tendência, somada aos resultados encontrados de melhoria do 

funcionamento intestinal, indica que o consumo descontinuado, durante seis semanas, 

de sopas adicionadas de inulina auxilia na melhora do hábito intestinal e na redução de 

sintomas de distúrbios gastrintestinais, como os da constipação. Por outro lado, foi 

possível constatar a redução significante do TTI no grupo FBV, depois da intervenção, 

fato este que evidencia a melhora no hábito intestinal proporcionada pela ingestão de 

FBV, fonte de AR. 

 

5.4.3 Teste de hidrogênio expirado 

 A fermentação de carboidratos é uma função benéfica exercida pela microbiota, 

devido aos efeitos que seus produtos podem proporcionar aos indivíduos (Macfarlane; 

Macfarlane; Cummings, 2006). Através da fermentação, a microbiota colônica produz 

diversos produtos como AGCC, CO2, H2, entre outros; entretanto há grande variação 

entre indivíduos quanto ao balanço de H2 (El Oufir et al., 1996). 

O aumento da produção de H2 no cólon é um indicativo do aumento da 

fermentação de carboidratos, sendo que uma fração constante da produção de H2 é 

excretada pelos pulmões. Através de testes de H2 expirado é possível avaliar o trânsito 

orocecal, assim como estimar a capacidade de absorção de diversos tipos de 

carboidratos (Rumessen, 1992). 

No presente estudo a avaliação do hidrogênio expirado teve como meta identificar 

o perfil de fermentação in vivo dos ingredientes funcionais testados.  
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O teste de H2 expirado foi aplicado aos voluntários em 3 momentos (triagem, 

antes e após o período de intervenção). Para a triagem, foi utilizada a ingestão de 

solução de lactulose como substrato. Os voluntários foram selecionados de acordo com 

os critérios descritos na metodologia e distribuídos aleatoriamente em três grupos.  

Entre os voluntários do grupo Controle e Inulina ou FBV (Tabela 10) foi possível 

observar que não houve diferença significante no H2 expirado e na área sob a curva 

(ASC) durante a triagem, caracterizando assim homogeneidade entre os indivíduos dos 

grupos antes da intervenção, apesar da variabilidade na produção de H2 expirado. 
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Tabela 10. Concentração de hidrogênio (H2) expirado (ppm) no jejum (T0) e em diferentes tempos (T30, T60, T120, T180 
min) e área sob a curva (ASC) dos grupos Controle, Inulina e Farinha de banana verde (FBV), utilizando a lactulose como 
substrato de fermentação para a triagem, em voluntários saudáveis (n=15/grupo) 

 Grupo Controle Grupo Inulina Grupo FBV 

 T0 T30 T60 T120 T180 
ASC 

(ppm x 
min) 

T0 T30 T60 T120 T180 
ASC 

(ppm x 
min) 

T0 T30 T60 T120 T180 
ASC 

(ppm x 
min) 

H2 

Média 6 6 15 26 24 3209 4 5 10 22 16 2445 8 7 11 22 21 2766 
Mediana 6 3 18 23 22 2805 3 2 6 21 15 2419 2 3 5 19 19 2475 
Mínimo 1 1 3 6 9 1380 1 1 1 4 5 832 1 1 1 6 4 593 

 Máximo 17 16 28 66 54 6795 14 19 40 44 34 4148 34 33 34 64 48 7868 
Não houve diferença significante entre o grupo Controle e os grupos teste (Inulina ou FBV) antes da intervenção (Mann-Whitney < 0,05). 
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Também foi avaliado o tempo em que a concentração de H2 levou para atingir o 

pico máximo em relação ao jejum. O pico único ocorreu aos 120 min, com média de 26 

ppm no grupo Controle, e 22 ppm tanto para o grupo Inulina como para o FBV (Figura 

7), não havendo diferença significante entre os grupos (p=0,413 entre Controle e 

Inulina; p=0,772 entre Controle e FBV). 

 

 

Figura 7. Concentração de hidrogênio (H2) expirado (ppm) no jejum (T0) e 
após a ingestão de solução de lactulose (T30, T60, T120, T180 min), durante 
a triagem dos voluntários dos grupos Controle, Inulina e Farinha de banana 
verde (FBV), em voluntários saudáveis (n=15/grupo). Não houve diferença significante 

(Mann-Whitney < 0,05). 
 

O valor do pico de H2 e o tempo em que este ocorre são importantes para indicar 

o local em que a fermentação está ocorrendo. Para que se possa descartar a suspeita 

de sobrecrescimento da microbiota do intestino delgado, é necessário que se faça a 

distinção entre os picos de excreção do H2 correspondentes ao intestino delgado e ao 

cólon (Rhodes; Middleton; Jewel, 1979). Além do sobrecrescimento da microbiota, o 

uso do tabaco, atividade física ou distúrbios gastrintestinais podem determinar a 

distorção nos resultados da curva de excreção do hidrogênio (Simrém; Stotzer, 2006). 
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Após a triagem, o teste de H2 expirado foi aplicado aos voluntários dos grupos 

Controle, Inulina e FBV no jejum (T0) e após a ingestão de desjejum ad libitum (T30, 

T60, T120 e T180 min), no início e depois da intervenção.  

Não foi encontrada diferença significante em nenhum tempo de H2 expirado e na 

ASC para o mesmo grupo antes e depois da intervenção. Também não foi encontrada 

diferença significante entre o grupo Controle e os grupos teste (Inulina ou FBV) (Tabela 

11). 
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Tabela 11. Concentração de hidrogênio (H2) expirado (ppm) no jejum (T0) e após o consumo de desjejum ad 
libitum em diferentes tempos (T30, T60, T120, T180 min), e área sob a curva (ASC) dos grupos Controle, Inulina e 
Farinha de banana verde (FBV) antes e depois da intervenção por 6 semanas, e entre os grupos Controle e testes 
depois da intervenção, em voluntários saudáveis (n=15/grupo) 

 
Grupo Controle (n=15) 

H2 expirado (ppm) 
Grupo Inulina (n=15) 

H2 expirado (ppm) 
Grupo FBV (n=15) 
H2 expirado (ppm) 

 T0 T30 T60 T120 T180 
ASC 

(ppm x 
min) 

T0 T30 T60 T120 T180 
ASC 

(ppm x 
min) 

T0 T30 T60 T120 T180 
ASC 

(ppm x 
min) 

ANTES 

Média 9 8 7 7 5 1242 6 5 3 3 3 621 7 5 5 3 4 784 
Mediana 7 5 5 6 2 600 5 4 3 2 2 555 5 5 4 2 2 660 
Mínimo 1 1 1 1 1 300 1 1 1 1 1 135 1 1 1 1 1 210 
Máximo 29 18 15 19 15 2910 14 11 9 7 10 1440 15 11 16 16 17 2565 

DEPOIS 

Média 10 11 10 7 7 1599 7 6 4 3 4 801 6 6 5 4 3 818 
Mediana 5 5 3 4 3 675 5 3 3 2 2 510 4 5 3 3 2 540 
Mínimo 1 1 1 1 1 180 1 1 1 1 1 180 1 1 1 1 1 285 
Máximo 30 38 37 24 24 5055 28 29 15 12 14 3105 26 13 14 11 10 2370 

Não houve diferença significante entre o grupo Controle e os grupos teste (Inulina ou FBV) depois da intervenção (Mann-Whitney < 0,05), ou entre o mesmo grupo antes e 
depois da intervenção (Wilcoxon < 0,05). 

 

 

 
 
 



Na Figura 8 é possível visualizar que a produção de H2 do grupo Controle 

atingiu o pico com maior frequência no T0 (46% dos voluntários), tanto antes como 

depois da intervenção. Este mesmo resultado (em T0) também foi obtido no grupo 

Inulina (em 58% dos voluntários antes e 50% depois da intervenção). O grupo FBV, 

que antes da intervenção apresentava maior frequência de pico também no T0 

(60%), teve seu maior pico de concentração de H2 deslocado para o T30 após a 

intervenção (47% dos voluntários).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Concentração de hidrogênio (H2) 
expirado (ppm) no jejum (T0) e após 
consumo de desjejum ad libitum (T30, T60, 
T120 e T180 min) dos grupos Controle, 
Inulina e Farinha de banana verde (FBV), 
antes e depois da intervenção por 6 
semanas, em voluntários saudáveis 
(n=15/grupo). Não houve diferença significante entre o 

mesmo grupo, antes e depois da intervenção (Wilcoxon < 
0,05). 
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O pico de H2 no grupo Controle foi reduzido de 7 para 5 ppm depois da 

intervenção, apresentando uma ligeira queda, não significante (p=0,646), na 

fermentação, enquanto nos grupos Inulina e FBV, o pico manteve-se em 5 ppm tanto 

antes como depois da intervenção. No entanto, observa-se que as curvas são muito 

diferentes entre e intragrupos, o que deve ser decorrente da grande variação 

interpessoal. Em outros estudos também foram encontrados resultados 

semelhantes, Jorge et al. (1993) e Ravich, Bayless e Cassily (1982) notaram 

elevada variação intraindividual para a produção basal e máxima de H2, assim como 

para o tempo em que o pico máximo ocorreu.  

Karalus et al. (2012) investigaram em mulheres saudáveis (n=22) o consumo 

de barras de chocolates com 10 g de 4 tratamentos (oligofrutose, inulina, fibra de 

milho solúvel ou amido resistente de trigo), em estudo controlado, crossover, com 

tempo mínimo de washout de uma semana, no qual as barras eram consumidas no 

jantar que antecedia os testes e após 12 h, no café da manhã do dia dos testes. O 

consumo das barras com adição de fibra solúvel de milho e inulina produziu leve 

aumento na concentração de H2 expirado no jejum, com diferença significante em 

relação ao consumo da barra de chocolate com adição de amido resistente de trigo 

e controle, que não apresentaram aumento de H2 expirado. O grupo que consumiu 

barras adicionadas de oligofrutose foi o que apresentou maior aumento na 

concentração de H2 expirado no jejum em relação aos demais grupos. Porém, os 

grupos inulina e oligofrutose apresentaram aumento significante de distensão 

abdominal e flatulência em relação ao grupo controle. 

Cani et al. (2009) conduziram um estudo duplo cego, paralelo, controlado, no 

qual voluntários saudáveis (n=5/grupo) ingeriram 16 g de inulina em duas porções 

diárias, durante duas semanas. Após o tratamento, o grupo teste apresentou 

aumento significante na produção de H2 no jejum em relação ao período anterior à 

intervenção. Além disso, o grupo teste apresentou diferença significante em relação 

ao controle nos tempos de pico (30 e 120 min) e maior área sob a curva. 

Em estudo realizado por Hess et al. (2011), voluntários saudáveis (n=20) 

consumiram duas doses de 5 ou 8 g de fruto-oligossacarídeos de cadeia curta 

(scFOS) e duas amostras de H2 expirado foram coletadas em cada visita, sendo 

uma em jejum e outra após 240 min da suplementação. Não houve diferença 

significante no jejum entre nenhum dos tratamentos em relação ao controle; no 
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entanto, aos 240 min após o consumo do scFOS, foi observada diferença 

significante em relação ao tempo zero e entre os grupos.  

Cabe ressaltar que os estudos que encontraram diferenças significantes entre 

o teste e o placebo realizaram uma leitura de H2 expirado algumas horas após a 

ingestão do carboidrato avaliado (Cani et al., 2009; Hess et al. 2011; Karalus et al., 

2012), ao contrário do presente estudo, que verificou a fermentação após 6 

semanas, em até 48 horas após o consumo da última sopa adicionada de inulina; 

cuidado este tomado para evitar uma avaliação da fermentação aguda. Uma 

alteração no padrão de fermentação pela microbiota pode ter ocorrido em função da 

ingestão de inulina, porém isso não pôde ser detectado após o período de 

intervenção.  

Para verificar o efeito do AR sobre a produção de hidrogênio, 19 voluntários 

saudáveis participaram de um estudo crossover, controlado por placebo 

(maltodextrina), com período de washout de 7 dias, no qual consumiram 28 g de 

HAM-AR2 (amido resistente tipo 2, de milho com alto teor de amilose) durante 7 dias 

(Van Munster et al., 1994). Os voluntários realizaram o teste de hidrogênio expirado 

durante 16 h (com intervalos de 2 h) e após 8 h (na manhã seguinte), completando 

24 h após o período de suplementação (7 dias). Os autores constataram que a 

concentração de H2 expirada pelos voluntários que consumiram AR variou de 1,2 a 

91,5 ppm, enquanto essa concentração foi menor naqueles que consumiram 

placebo,  variando de 0 a 57,6 ppm. A ASC de 24 h no grupo teste foi 

significantemente maior (601 ppm) do que no grupo placebo (443 ppm). Além disso, 

foi observado que a média de concentração de H2 coletada durante o dia se 

apresentou baixa, com picos durante a noite, muitas horas após a última dose de 

suplementação com AR.  

No presente estudo, o teste de H2 foi aplicado durante 3 h, período bastante 

inferior a 24 h, o que pode ter contribuído para o fato de não terem sido observadas 

diferenças após o período de intervenção, e a coleta de H2 foi realizada após mais 

de 24 h da ingestão da última sopa adicionada de FBV, pois a finalidade foi avaliar o 

efeito de seu consumo prolongado sobre a produção de H2. 

No estudo crossover conduzido por Hylla et al. (1998), foi avaliado o efeito do 

consumo de duas dietas nas quais o AR foi adicionado em alimentos assados (pães, 

bolos, biscoitos e massas), uma considerada pobre (7,7 g/dia de AR) e outra 
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considerada rica em AR (55,2 g/dia de AR), em 12 voluntários saudáveis, durante 4 

semanas, com washout de 6 semanas. O teste de H2 foi aplicado ao fim de cada 

semana de intervenção (dias 7, 14, 21 e 28), durante 14 h, com intervalos de 1 h. 

Este estudo também verificou concentrações de hidrogênio mais baixas durante o 

dia e picos à noite. Nos dias 7 e 28, a ASC foi maior, de forma significante, nos que 

consumiram a dieta rica em AR, indicando o aumento da fermentação após 

intervenção com esta dieta. No entanto, nos dias 14 e 21 não foram encontradas 

diferenças significantes entre o grupo controle e o teste, indicando variabilidade na 

fermentação. 

Em comparação aos estudos que avaliaram o efeito direto do consumo de AR 

sobre a fermentação, o presente estudo ofereceu uma quantidade inferior de AR, 

que pode ter sido insuficiente para indicar uma diferença significante em relação ao 

controle ou ao período anterior à intervenção. O teste de H2 expirado foi avaliado 

mantendo-se um intervalo de 36 a 48 h do consumo da última porção de sopa com 

FBV, pois o objetivo não foi medir o impacto da refeição com AR, fato já evidenciado 

em outros estudos (Olesen; Rumessen; Gudmand-Hoyer, 1994; Van Munster et al., 

1994; Hylla et al., 1998), e sim a permanência do efeito da fermentação produzida 

pelo consumo de AR por 6 semanas. No entanto, não foi possível caracterizar um 

aumento da produção de H2 expirado após o consumo das sopas com a adição de 

FBV.  

Outro fato a ser salientado foi a grande variabilidade de produção de H2 

observada, maior do que quando comparada com dados da literatura, inclusive com 

número menor de voluntários que no presente estudo (15 por grupo), como no 

estudo de Cani et al.(2009), com 10 voluntários e, no de Olesen, Rumessen e 

Gudmand-Hoyer (1994), com 7.  

De acordo com Macfarlane e Cummings (1991), mesmo quando indivíduos 

consomem quantidades idênticas de carboidratos fermentáveis, podem excretar na 

respiração quantidades de H2 consideravelmente diferentes, em virtude da grande 

variação da composição da microbiota intestinal entre os indivíduos. Fatores 

psicológicos, hormonais, atividade física e alimentação podem afetar a 

reprodutibilidade do teste, em função de uma variação inter e intra-individual (Caride 

et al., 1984). Porém, a maior dificuldade encontrada para a reprodução dos dados 

normalmente ocorre em relação aos valores mais elevados de produção de H2, 
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principalmente em relação ao pico máximo; paralelamente, o tempo em que ocorre o 

pico é o parâmetro mais reprodutível (Jorge et al., 1993).  

Outro agravante que deve ser considerado na avaliação dos resultados é a falta 

de confiabilidade no aparelho, que mesmo sendo novo e recém adquirido, e tendo 

sido calibrado mensalmente (como preconizado pelo fabricante) apresentou grande 

variabilidade nas leituras ao longo do ensaio clínico. Dessa forma, não foi possível 

inferir qualquer conclusão sobre a produção de H2 expirado nos grupos que 

consumiram inulina ou FBV. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O consumo regular e descontinuado (durante 6 semanas e 3 vezes por 

semana) de ingredientes funcionais como a inulina (8 g) ou farinha de banana verde 

(8 g) pode melhorar o funcionamento intestinal de indivíduos saudáveis, sem causar 

efeitos de desconforto gastrintestinal. 
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Apêndice 1 

Questionário semanal sobre funcionamento gastrintestinal  

Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) validado em português (Brasil) 
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Questionário semanal sobre funcionamento gastrintestinal – 

Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) 

Nome:__________________________________                             Data: _________ 

Por favor, para cada questão dê uma nota de 1 a 7, conforme a escala abaixo: 

 
Escala de resposta (em intensidade ou frequência): 

1. Nenhum desconforto / nenhuma vez 
2. Desconforto mínimo / raras vezes 

3. Desconforto leve / pouquíssimas vezes 

4. Desconforto moderado / poucas vezes 
5. Desconforto moderadamente severo / algumas vezes 
6. Desconforto forte / muitas vezes 
7. Desconforto muito forte / muitíssimas vezes 

 
1.  Você teve dores abdominais durante a semana passada? 
(Dor se refere a todos os tipos de dores no estômago ou de intestino/barriga). 
Resposta:  .   Observação:   
2.  Você sentiu azia durante a semana passada? 
(Por azia queremos dizer uma dor em queimação ou desconforto em seu peito). 
Resposta:  .   Observação:   
3.  Você sentiu refluxo ácido durante a semana passada? 
(Por refluxo ácido queremos dizer: regurgitação ou fluxo de fluido azedo ou amargo na boca). 
Resposta:  .   Observação:  
4. Você sentiu dor de fome no estômago durante a semana passada? 
(Esta sensação de estômago vazio está associada com a necessidade de comer entre as refeições). 
Resposta:  .   Observação:  
5.  Você sentiu náuseas durante a semana passada? 
(Por náuseas queremos dizer uma sensação de mal estar iminente - parece que vai vomitar). 
Resposta:  .   Observação:  
6.  Seu estômago ou barriga roncou durante a semana passada? 
(Ronco refere-se a barulhos ou ruídos no estômago). 
Resposta:  .   Observação:  
7.  Você sentiu o seu estômago cheio de ar durante a semana passada? 
(Sentir o estômago cheio de ar se refere ao inchaço no estômago ou barriga). 
Resposta:  .   Observação:  
8.  Você arrotou durante a semana passada? 
(Arrotar refere-se a trazer ar ou gás através da boca). 
Resposta:  .   Observação:  
9.  Você eliminou gases ou teve flatulência durante a semana passada? 
(Eliminar gases ou flatulência refere-se à liberação de ar ou gás a partir do intestino). 
Resposta:  .   Observação:  
10.Você teve constipação/prisão de ventre durante a semana passada? 
(Constipação refere-se a uma capacidade reduzida de defecar). 
Resposta:  .   Observação:  
11.Você teve diarreia durante a semana passada?  
(Diarreia refere-se a fezes moles ou líquidas frequentes). 
Resposta:  .   Observação:  
12.Você teve/apresentou fezes moles durante a semana passada? 
(Se as fezes foram alternadamente duras e moles, essa questão refere-se apenas ao quanto você se sentiu 
incomodado pelas fezes moles). 
Resposta:  .   Observação:  
13.Você teve/apresentou fezes duras durante a semana passada? 
(Se as fezes foram alternadamente duras e moles, essa questão refere-se apenas ao quanto você se sentiu 
incomodado pelas fezes duras). 
Resposta:  .   Observação:  
14.Você sentiu uma necessidade urgente de evacuar durante a semana passada? 
(Por necessidade urgente entenda-se necessidade de correr ao banheiro para defecar). 
Resposta:  .   Observação:  
15.Ao ir ao banheiro durante a semana passada, você teve a sensação de não esvaziar completamente o 
intestino? (A sensação de que depois de terminar uma defecação, ainda há mais fezes que precisam ser 
eliminadas). 
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Apêndice 2 

Questionário diário - Hábito gastrintestinal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hábito gastrintestinal 

Questionário diário 

Voluntário: _______________________________________  Data do recebimento: _______________ 

Responda as perguntas abaixo diariamente. 

 

Utilize a seguinte escala para responder as questões 2 a 5: 

0 – Nenhum (a)  1 – Fraco (a)   2 – Moderado (a)  3 – Forte  4 – Muito forte 
  
 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado domingo 

               

1. Hoje você comeu sopa 
oferecida pelo ensaio clinico? 
Qual sabor? 

              

2. Você sentiu cólicas 
abdominais hoje? 

              

3. Você teve flatulência 
hoje? 

              

4. Você teve ruídos 
abdominais (borborigmos) 
hoje? 

              

5. Você teve distensão 
abdominal (inchaço) hoje? 

              

6. Quantas vezes você foi 
ao banheiro (evacuar) hoje? 

              

7. De acordo com as figuras 
abaixo, qual foi a aparência 
ou consistência das suas 
fezes hoje? 
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Apêndice 3 

Triagem de voluntários para estudo clínico 
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Triagem de voluntários para estudo clínico 

 
 

Nome completo: ____________________________________________________________ 

E mail: __________________________________________Telefone: _________________ 

Data de nascimento: _________________ Gênero: ____________________ 

Peso: __________  Altura: ___________ 

 

1. Você apresenta alguma das condições abaixo? 

Diabetes:               Não   Sim  

Hipertensão:               Não               Sim   

Colesterol alto:               Não              Sim   

Doenças gastrintestinais Não   Sim   

Outras: __________________________ 

 

2. Possui histórico familiar de: 

Diabetes:         Não   Sim    

Se sim, qual o grau de parentesco? ___________________ 

Hipertensão:        Não   Sim   

Se sim, qual o grau de parentesco? ___________________ 

Colesterol alto:        Não   Sim   

Se sim, qual o grau de parentesco? ___________________ 

 

3. Você possui alergia ou intolerância a algum alimento?  Não      Sim    

Se sim, qual alimento? _________________________________ 

 

4. Você está usando algum medicamento regularmente?  Não   Sim   

Se sim, para qual finalidade? ____________________________ 

 

5. Quando foi a última vez que você fez uso de antibióticos? 

Há menos de 1 mês  Entre 1 e 3 meses   Há mais de 3 meses 

 

6. Quando foi a última vez que você fez uso de medicamento laxativo? 

Há menos de 1 mês            Entre 1 e 3 meses            Há mais de 3 meses             Nunca 

 

7. Você consome algum suplemento alimentar (vitaminas, minerais, etc.) regularmente? 

Não            Sim 

Se sim, qual? _________________________________ 
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8. Você consome alimentos probióticos ou ricos em fibra regularmente?  

Não   Sim   

Se sim, quais? _________________________________ 

 

9. Você aceitaria consumir sopa 3 vezes por semana, durante 6 semanas? As 18 sopas são 

congeladas, sendo 9 de feijão com calabresa e 9 de legumes com carne. 

Não  Sim     Motivo_____________________________ 

 

10. Você possui o hábito de consumir bebida alcoólica? 

Não   Sim  Se sim, com que frequência? ____________________ 

 

11. Você é fumante?  Não   Sim   

Se sim, há quanto tempo? ___________ 

 

12. Você pratica atividade física regularmente?   Não   Sim    

Se sim, com que frequência (quantos dias por semana)? __________________________ 

Qual a duração diária (em minutos ou horas)? ____________ 

 

 

Para mulheres: 

13. Você está grávida?    Não   Sim   

 

14. Você está amamentando?   Não   Sim   

 

15. Você realiza terapia hormonal?        Não                  Sim 
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Anexo 1 

Questionário de avaliação da qualidade de vida 

Short-Form Health Survey 36 (SF-36) 
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SF-36 

Nome: __________________________________________________________ Data: ___________ 
 
 Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão informados de 
como você se sente e quão bem você é capaz de fazer suas atividades da vida diária. Responda cada 
questão marcando a resposta como indicado. Caso você esteja inseguro ou em dúvida em como 
responder, por favor, tente responder o melhor que puder. 
 
1. Em geral você diria que sua saúde é (circule uma opção): 

Excelente - 1 Muito boa - 2 Boa - 3 Razoável - 4 Ruim - 5 

 
2- Comparada a 1 ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora? (circule uma) 

Muito melhor - 1 Um pouco melhor - 2 Quase a mesma - 3 Um pouco pior - 4 Muito pior - 5 

 
3. Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. 
Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, quanto? (circule uma 
em cada linha) 

Atividades Sim, limita 
muito 

Sim, limita 
um pouco 

Não, não limita 
nem um pouco 

a) Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, participar de esportes árduos 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, dançar ou nadar 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar compras 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar várias centenas de metros 1 2 3 

i) Andar cem metros 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou com 
algum atividade diária regular, como consequência de sua saúde física ? (circule uma em cada linha)  
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava-se ao seu trabalho ou a outras atividades? 

Sempre A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nunca 

b) Realizou menos tarefas que gostaria? 

Sempre A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nunca 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades? 

Sempre A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nunca 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades? 

Sempre A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nunca 

 
5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou outra 
atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional (como sentir-se deprimido ou 
ansioso)? 
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que dedicava-se ao seu trabalho ou a outras atividades? 

Sempre A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nunca 

b) Realizou menos tarefas que gostaria? 

Sempre A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nunca 

c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente faz? 

Sempre A maior parte do tempo Alguma parte do tempo Uma pequena parte do tempo Nunca 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, vizinhos, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma- 
1  

Ligeiramente- 2 Moderadamente- 3 Bastante-4 Extremamente- 5 
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7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma- 1  Muito leve- 2 Leve- 3 Moderada -4 Severa- 5 Muito severa-6 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo tanto o 
trabalho, fora de casa e dentro de casa)? (circule uma)  

De maneira alguma- 
1  

Um pouco- 2 Moderadamente- 3 Bastante-4 Extremamente- 5 

 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as 
últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da maneira 
como você se sente. 

 

Sempre 
A maior 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequena  
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você tem se sentindo cheio 
de vigor, cheio de vontade, cheio de força?  

1 2 3 4 5 

b) Quanto tempo você tem se sentido uma 
pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 

c) Quanto tempo você tem se sentido tão 
deprimido que nada pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 

d) Quanto tempo você tem se sentido calmo 
ou tranquilo? 

1 2 3 4 5 

e) Quanto tempo você tem se sentido com 
muita energia? 

1 2 3 4 5 

f) Quanto tempo você tem se sentido 
desanimado e abatido? 

1 2 3 4 5 

g) Quanto tempo você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 

h) Quanto tempo você tem se sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 

i) Quanto tempo você tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 

  
10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas emocionais 
interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)?  

Todo o tempo- 
1 

A maior parte do 
tempo-2 

Alguma parte do 
tempo-3 

Uma pequena parte do 
tempo- 4 

Nenhuma parte do 
tempo-5 

 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivament
e verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A maioria 
das vezes 

falso 

Definitivamente 
falso 

a) Eu costumo adoecer  um pouco 
mais facilmente que as outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável quanto 
qualquer pessoa que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é excelente 1 2 3 4 5 
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Anexo 2 

Parecer CEP/FCF/194 - “Impacto da ingestão de ingrediente funcional sobre a 

saciedade e o funcionamento intestinal em voluntários saudáveis” 
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