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LORENZONI, Robson Nunes da Silva. Ingestão de gorduras e fibras alimentares por oficiais e 

praças do 5º Regimento de Carros de Combate. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Educação Física). Escola de Educação Física do Exército. Rio de Janeiro – RJ, 2020. 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Dietas ricas em gorduras e carboidratos vem contribuindo para o aumento dos 

índices de obesidade no Brasil e no resto do mundo ocidental. Dietas ricas em nutrientes, vitaminas 

e minerais auxiliam na manutenção da saúde e melhoram a qualidade de vida. O objetivo deste 

estudo foi analisar a ingestão de gorduras e fibras alimentares pelos oficiais e praças do 5º 

Regimento de Carros de Combate, Rio Negro – PR (5º RCC). MÉTODOS: Estudo transversal 

realizado com 84 militares, de ambos os sexos, do 5º RCC. Para o levantamento da ingestão de 

gorduras e fibras alimentares os militares foram convidados a responder o questionário de Block 

et al. O questionário é composto por duas partes, sendo que a primeira mensura a frequência da 

ingestão de gorduras e a segunda a frequência da ingestão fibras alimentares. RESULTADOS: 

Os números obtidos no estudo indicam que em torno de 32% dos oficiais e 23% dos praças seguem 

uma dieta rica ou muito rica em gorduras. Com relação à ingestão de fibras, 75% dos oficiais e 

aproximadamente 66% dos praças apresentam uma dieta pobre em nutrientes. CONCLUSÃO: Os 

militares do 5º Regimento de Carros de Combate evidenciaram seguir dietas em que a ingestão de 

gorduras é superior a ingestão de fibras alimentares. 

 

Palavras-chave: Consumo alimentar, hábito alimentar, militares, questionário de Block. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LORENZONI, Robson Nunes da Silva. Ingestion of fats and dietary fiber by officers and non-

comissioned officers of the 5th Tank Regiment. Course Conclusion Paper (BS in Physical 

Education). Physical Education College of Brazilian Army. Rio de Janeiro – RJ, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Diets rich in fats and carbohydrates have contributed to increase obesity rates 

in Brazil and in the rest of the western world. Diets rich in nutrients, vitamins and minerals help 

maintaining health and improve quality of life. The aim of this study was to analyze the intake of 

fats and dietary fiber by the officers and non-comissioned officers of the 5th Tank Regiment, Rio 

Negro - PR (5th RCC). METHODS: Cross-sectional study carried out with 84 military, of both 

sexes, from the 5th RCC. To survey the intake of fats and dietary fibers, the military were asked 

to answer the Block questionnaire. The questionnaire consists of two parts, the first measuring the 

frequency of fat intake and the second the frequency of dietary fiber intake. RESULTS: The 

numbers obtained in the study indicate that around 32% of the officers and 23% of the non-

comissioned officers follow a diet rich or very rich in fats. Regarding fiber intake, 75% of the 

officers and approximately 66% of the non-comissioned officers have a low nutrient diet. 

CONCLUSION: The military of the 5th Tank Regiment showed that they follow diets in which 

the fat intake is higher than the dietary fiber intake. 

 

Keywords: Block questionnaire, food consumption, food habit, military. 
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INTRODUÇÃO 

A alimentação é considerada um direito humano básico e todos devem ter acesso 

permanente e regular a práticas alimentares adequadas, com harmonia entre quantidade e 

qualidade e atendendo a princípios como a variedade e o equilíbrio (1). O consumo adequado de 

nutrientes, vitaminas e minerais promove disposição, manutenção da saúde, melhora na qualidade 

de vida e auxilia na prevenção de algumas doenças crônicas não transmissíveis (2). Hábitos 

alimentares saudáveis aliados à prática de atividades físicas regulares podem ajudar na melhora da 

saúde e no controle de peso, além de que, o equilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto calórico 

é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo (3). 

Pessoas que não seguem um plano alimentar adequado estão sujeitas a desequilíbrios 

nutricionais. O estado nutricional dos indivíduos é caracterizado pelo equilíbrio entre a 

composição da alimentação, a necessidade energética do organismo e sua eficiência em aproveitar 

os nutrientes. A variação acentuada em um desses fatores ou mais tem como consequência a má 

nutrição (4). Dietas ricas em carboidratos e lipídios, associadas ao sedentarismo, vem contribuindo 

para o aumento dos índices de obesidade no mundo ocidental (5). No Brasil e no resto do mundo, 

a obesidade é considerada um problema de saúde pública, pois atinge homens e mulheres de todas 

as idades, reduz a qualidade de vida e aumenta os riscos de morbimortalidade (6).  

Em 2006, uma coleta de dados feita com 426 militares do Exército Brasileiro que 

realizavam o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais atestou que 12,91% se encontravam em 

quadro de obesidade, enquanto a média de homens obesos entre a população civil era de 8,8%, 

considerando-se o Índice de Massa Corporal (IMC) (5). A eficiência e a capacidade operacional 

do militar estão ligadas diretamente a aspectos nutricionais, tendo em vista que uma dieta 

desequilibrada pode ter consequências como perda de massa magra, diminuição da força e 

desenvolvimento de doenças como sobrepeso e obesidade (7). O estudo do perfil dietético desse 

grupo é relevante para que possam adotar práticas alimentares saudáveis e assim reduzir os riscos 

de doenças crônicas não transmissíveis, preservando sua saúde e operacionalidade. 

No ano de 2013, um estudo realizado com 92 cadetes do sexo masculino e 18 cadetes do 

sexo feminino, da Academia da Força Aérea, registrou que 87,2% fazem uma alta ingestão de 

gorduras saturadas e que 92,7% fazem uma baixa ingestão de fibras, seguindo a tendência do 

padrão alimentar da população brasileira das últimas décadas (8). Uma pesquisa realizada com 29 

alunos do Curso de Instrutor de Educação Física, da Escola de Educação Física do Exército, no 

ano de 2019, constatou que aproximadamente 21% dos militares seguiam uma dieta ligeiramente 

rica ou muito rica em gorduras, com um consumo semanal frequente de ovos, carne bovina e leite 

integral. Em contrapartida, 59% consumiam uma dieta pobre em fibras e vegetais, sendo que, 

alguns alunos afirmaram não consumir alimentos como farelo de trigo ou outros, suco de laranja 
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e pão francês, italiano ou biscoitos (9). No mesmo ano, outro levantamento feito com 111 alunos 

do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, da Escola de Sargentos de Logística identificou que 

em torno de 31% dos militares seguiam uma dieta ligeiramente rica ou muito rica em gorduras, 

enquanto aproximadamente 75% consumiam uma dieta pobre em fibras e vegetais (10). Esses 

dados sugerem que, possivelmente, os militares não estão seguindo hábitos alimentares saudáveis 

e equilibrados do ponto de vista nutricional, preferindo alimentos ricos em gorduras saturadas e 

açúcares a alimentos que são fonte de fibras, como frutas, legumes e vegetais. 

O questionário de Block et al. (11) vem sendo amplamente utilizado para mensurar a 

frequência da ingestão de alimentos ricos em fibras e gorduras, por meio de uma ferramenta 

simples, de fácil aplicação e que já foi validada por outros estudos (12,13). Além das pesquisas até 

aqui já mencionadas, um dos grupos de pesquisadores mais importantes em epidemiologia 

nutricional e atividade física do país também utilizou esse questionário de frequência alimentar 

como instrumento de pesquisa, com o objetivo de descrever os padrões de ingestão alimentar de 

4.452 jovens nascidos no ano de 1993, na cidade de Pelotas – RS, de acordo com seu status 

socioeconômico (14). 

Outros estudos recentes relacionados aos hábitos alimentares dos militares do Exército 

Brasileiro foram predominantemente realizados com atletas, como os que consideraram os 

membros da equipe de atletismo da Escola de Sargentos das Armas (EsSA) (15), da seleção 

brasileira de pentatlo militar (16) e alunos da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx) 

(17). Dessa maneira, foi de grande importância a realização de um estudo para retratar esses 

aspectos de uma forma mais ampla, utilizando como amostra o efetivo de uma Organização Militar 

convencional, que pode representar as escolhas alimentares dos militares brasileiros de uma forma 

mais abrangente. 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar a ingestão de gorduras e fibras 

alimentares pelos oficiais e praças que integram o 5º Regimento de Carros de Combate, situado na 

cidade de Rio Negro – PR. 
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MÉTODOS 

Tipo de pesquisa 

Este estudo é um trabalho original e transversal, com uma abordagem quantitativa e 

descritiva. 

 

Amostra 

A amostra da pesquisa foi composta por 84 militares de ambos os sexos, selecionados 

aleatoriamente, voluntários, de todos os postos e graduações, do 5º Regimento de Carros de 

Combate, Rio Negro – PR. Como critério de inclusão, foi adotado apenas ser necessário que o 

militar concordasse em preencher e assinar voluntariamente o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídos da amostra os militares que não concordaram com alguma 

etapa da pesquisa ou do TCLE, os que apresentam alguma restrição alimentar por motivo de saúde 

e os que estão seguindo dietas especiais com finalidades específicas, além daqueles que 

apresentarem algum erro no preenchimento do questionário de Block et al. 

 

Ética da pesquisa 

 A participação neste estudo foi de caráter voluntário, respeitando as condições do TCLE 

(Apêndice 1), conforme Resolução específica do Conselho Nacional de Saúde 466/12. Este projeto 

de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital da Força Aérea do Galeão 

e aprovado sob o parecer número 2.274.773. Os voluntários foram informados sobre o objetivo da 

pesquisa, sobre todos os procedimentos que seriam realizados em cada etapa e como sua 

participação poderia contribuir para o entendimento e a melhora dos hábitos alimentares dos 

militares do Exército Brasileiro. Foram alertados de que sua participação não teria nenhum custo 

financeiro e que poderiam interrompê-la a qualquer momento. Também tomaram ciência de que o 

risco envolvido seria apenas o desconforto do esforço para lembrar em detalhes a sua ingestão 

alimentar e, como benefício, receberam um laudo com a análise do tipo de dieta que estão 

seguindo, de acordo com o seu consumo de gorduras e fibras alimentares. 

 

Procedimentos 

 A coleta de dados foi realizada no auditório do 5º Regimento de Carros de Combate, Rio 

Negro – PR, um local climatizado, com capacidade para mais de 200 pessoas, com carteiras 

individuais e com apoio para escrita, proporcionando o maior conforto possível aos participantes. 

 Cada militar recebeu uma cópia do questionário de Block et al. e uma instrução detalhada 

de como responder cada item, como forma de evitar eventuais erros de interpretação ou 

preenchimento. O questionário foi respondido individualmente e exigiu aproximadamente 12 



8 

minutos de cada participante. Ao finalizar seu preenchimento, os militares entregaram o 

questionário respondido ao pesquisador responsável. 

  De posse de todos os questionários respondidos, estes foram separados em grupos de 

oficiais e praças e, em seguida, os dados coletados foram tabulados para registro e posterior 

utilização na análise estatística. 

 

Instrumentos 

 Para o levantamento da ingestão de gorduras e fibras alimentares os militares foram 

convidados a responder o questionário de Block et al. (Anexo 1). Este questionário é composto 

por duas partes, sendo que a primeira é constituída por 13 itens que mensuraram a frequência da 

ingestão de gorduras e a segunda parte é constituída por nove itens mensuram a frequência da 

ingestão fibras alimentares. Foi atribuído um número de pontos para as diferentes frequências 

citadas no questionário e ao final, com base no escore total de cada parte, as dietas foram 

classificados da seguinte forma: 

Com relação ao consumo de gorduras, os militares tiveram suas dietas classificadas como 

muito ricas em gorduras (>27 pontos), ligeiramente rica em gorduras (25-27 pontos), dieta típica 

ocidental (22-24 pontos), boas escolhas em relação à ingestão de gorduras (18-21 pontos) e ótimas 

escolhas em relação à ingestão de gorduras (≤17 pontos). Em relação à ingestão de fibras 

alimentares, foram classificadas em escore desejável quanto à ingestão de fibras/vegetais (≥30 

pontos), deve aumentar a ingestão de fibras/vegetais/grãos (20-29 pontos) e dieta pobre em 

nutrientes (<20 pontos). Essa pontuação variou apenas em função da frequência de consumo de 

cada alimento e não do teor de gorduras e fibras presente em cada um deles. 

 O questionário utilizado neste estudo foi comparado com outro questionário completo de 

100 itens (11), considerado padrão ouro e já validado, sendo encontradas correlações de 0,6 - 0,7 

(p < 0,0001) para a gordura total, gordura saturada, colesterol e consumo de frutas e vegetais (13). 

 Os dados coletados foram tabulados e analisados utilizando-se o programa Microsoft Excel 

versão 2013. 

 

Análise estatística 

 Os resultados do questionário de Block et al. foram analisados e explorados utilizando-se 

de uma análise descritiva, com base nos aspectos quantitativos que foram levantados referentes à 

frequências de ingestão dos alimentos. Nos casos pertinentes, foram apresentados tabelas e 

gráficos para resumir os resultados e facilitar sua interpretação. 
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RESULTADOS 

 Do total de 106 militares que iniciaram a pesquisa, 22 foram excluídos da amostra por erro 

no preenchimento do questionário de Block et al.. Nesse universo de morte amostral encontram-

se três oficiais e 19 praças. O N amostral final foi de 84 militares, dos quais 28 são oficiais e 56 

são praças. 

 A Tabela 1 mostra os escores obtidos pelos oficiais na primeira parte do questionário de 

Block et al. Os resultados foram divididos e classificados dentro das faixas de escore estabelecidas, 

de acordo com a quantidade de gorduras ingeridas pelos militares. 

Tabela 1 – Classificação da dieta dos oficiais de acordo com a ingestão de gorduras 

Escore Avaliação N % 

>27 Dieta muito rica em gorduras 4 14,3% 

25-27 Dieta ligeiramente rica em gorduras 5 17,9% 

22-24 Típica dieta ocidental 2 7,1% 

18-21 Boas escolhas em relação a ingestão de gorduras 8 28,6% 

≤17 Ótimas escolhas em relação a ingestão de gorduras 9 32,1% 

 

 A Figura 1 mostra o ranking dos alimentos que são ingeridos com maior frequência pelos 

oficiais e são fontes de gordura, sendo os principais responsáveis pelos escores obtidos por esses 

militares na primeira parte do questionário de Block et al.  

 

 A Tabela 2 mostra os escores obtidos pelos oficiais na segunda parte do questionário de 

Block et al. Os resultados foram divididos e classificados dentro das faixas de escore estabelecidas, 

de acordo com a quantidade de fibras alimentares ingeridas pelos militares. 
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Tabela 2 – Classificação da dieta dos oficiais de acordo com a ingestão de fibras alimentares 

Escore Avaliação N % 

≥30 Escore desejável quanto a ingestão de fibras e vegetais 0 0% 

20-29 Deve aumentar a ingestão de fibras/vegetais/grãos 4 25% 

<20 Dieta pobre em nutrientes 24 75% 

 

 A Figura 2 mostra o ranking dos alimentos que são ingeridos com maior frequência pelos 

oficiais e são fontes de fibras alimentares, sendo os principais responsáveis pelos escores obtidos 

por esses militares na segunda parte do questionário de Block et al.  

 

 A Tabela 3 mostra os escores obtidos pelos praças na primeira parte do questionário de 

Block et al. Os resultados foram divididos e classificados dentro das faixas de escore estabelecidas, 

de acordo com a quantidade de gorduras ingeridas pelos militares. 

Tabela 3 – Classificação da dieta dos praças de acordo com a ingestão de gorduras 

Escore Avaliação N % 

>27 Dieta muito rica em gorduras 6 10,7% 

25-27 Dieta ligeiramente rica em gorduras 7 12,5% 

22-24 Típica dieta ocidental 7 12,5% 

18-21 Boas escolhas em relação a ingestão de gorduras 8 14,3% 

≤17 Ótimas escolhas em relação a ingestão de gorduras 28 50% 

 

 A Figura 3 mostra o ranking dos alimentos que são ingeridos com maior frequência pelos 

praças e são fontes de gordura, sendo os principais responsáveis pelos escores obtidos por esses 

militares na primeira parte do questionário de Block et al.  
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 A Tabela 4 mostra os escores obtidos pelos praças na segunda parte do questionário de 

Block et al. Os resultados foram divididos e classificados dentro das faixas de escore estabelecidas, 

de acordo com a quantidade de fibras alimentares ingeridas pelos militares. 

Tabela 4 – Classificação da dieta dos praças de acordo com a ingestão de fibras alimentares 

Escore Avaliação N % 

≥30 Escore desejável quanto a ingestão de fibras e vegetais 0 0% 

20-29 Deve aumentar a ingestão de fibras/vegetais/grãos 19 33,9% 

<20 Dieta pobre em nutrientes 37 66,1% 

 

 A Figura 4 mostra o ranking dos alimentos que são ingeridos com maior frequência pelos 

praças nessa segunda parte, sendo os principais responsáveis pelo escore obtido por esses militares. 

 

 Em torno de 32% dos oficiais seguem uma dieta rica ou muito rica em gorduras, enquanto 

entre os praças esse número gira em torno de 23%. Quando analisamos os que tem ótimas escolhas 
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com relação a ingestão de gorduras, esse número se mantém próximo aos 32% entre os oficiais e 

sobe para os 50% entre os praças. 

 A Figura 5 mostra um panorama geral dos tipos de dietas mais frequentes entre oficiais e 

praças, com base na pontuação obtida na primeira parte do questionário de Block et al., referente 

à frequência da ingestão de alimentos fontes de gorduras.  

 

  Com relação à ingestão de fibras alimentares, 25% dos oficiais devem aumentar a ingestão 

de fibras, vegetais e grãos, 75% apresentam uma dieta pobre nesses nutrientes e 0% tiveram um 

escore desejável. No universo dos praças, aproximadamente 34% devem aumentar a ingestão, 66% 

apresentam uma dieta pobre em fibras e 0% tiveram um escore desejável. 

 A Figura 6 mostra um panorama geral dos tipos de dietas mais frequentes entre oficiais e 

praças, com base na pontuação obtida na segunda parte do questionário de Block et al.  
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DISCUSSÃO 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a ingestão de alimentos fonte de gordura e fibras 

alimentares pelos oficiais e praças do 5º Regimento de Carros de Combate, Rio Negro – PR, 

verificando se as dietas adotadas pelos integrantes dessa Organização Militar estão adequadas para 

a manutenção de uma boa saúde e para o desempenho da atividade fim com operacionalidade. Para 

isso, foram analisadas as respostas desses militares no questionário de Block et al. (11).  

 Os resultados encontrados sinalizam que os hábitos alimentares de uma parcela 

considerável dos militares analisados não vêm sendo saudáveis em relação às suas escolhas 

nutricionais, seguindo dietas com ingestão elevada de alimentos ricos ou muito ricos em gorduras, 

como carnes e ovos, além de uma baixa ingestão de sucos e farelo de trigo, entre outras fontes de 

fibras alimentares. Esses dados vão de encontro aos resultados obtidos no estudo realizado sobre 

os hábitos alimentares dos cadetes da Academia da Força Aérea, que também demonstraram perfis 

de hábitos nutricionais inadequados para a saúde e a boa forma, uma vez que, 87,2% fazem uma 

alta ingestão de gorduras saturadas e que 92,7% fazem uma baixa ingestão de fibras (8). 

 Os alimentos que figuraram entre os mais consumidos dentre oficiais e praças na primeira 

parte do questionário de Block et al. (11) foram carnes e ovos. Apesar de serem boas fontes de 

proteínas, vitaminas e minerais, esses alimentos não contêm fibras e podem apresentar altas 

quantidades de calorias por grama, além de um excessivo teor de gorduras saturadas, o que pode 

elevar o risco de obesidade, de doenças cardiovasculares e de outras doenças crônicas (1). Os 

números obtidos na pesquisa indicam que, para uma grande parcela de militares, é conveniente 

reduzir a ingestão de gorduras, tendo em vista que 32% dos oficiais e 23% dos praças seguem uma 

dieta rica ou muito rica em gorduras. Nesse quesito, os praças apresentam uma pequena vantagem 

nos seus hábitos de consumo, sendo que 50% deles têm ótimas escolhas em relação a ingestão de 

gorduras, enquanto entre os oficiais esse número gira em torno de 32%. 

 Os alimentos fontes de fibras consumidos com maior frequência pelos oficiais foram feijão 

em geral e salada verde. No universo dos praças, foi verificado o consumo mais frequente de feijão 

em geral, pão branco, pão francês, pão italiano e biscoitos. Feijões, legumes e vegetais, além de 

conterem fibras, proteínas, vitaminas e minerais também apresentam um teor moderado de calorias 

por grama, auxiliando no controle de peso. Os números apresentados na pesquisa mostraram a 

inadequação dos hábitos alimentares de oficiais e praças também nesse aspecto, uma vez que, 

nenhum dos militares que atingiu o escore desejável em relação a ingestão de fibras e vegetais. 

Esse dado é preocupante e merece atenção, tendo em vista a grande importância desse 

micronutriente para o nosso organismo, sendo essencial para a prevenção de doenças 

cardiovasculares, diabetes e diversos tipos de câncer (1). 
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 Os resultados obtidos neste estudo convergem para os mesmos padrões de hábitos 

alimentares apresentados em outros trabalhos (5, 8, 9, 10), sinalizando o que parece ser uma 

tendência cultural entre militares brasileiros a preferência por ingerir muitos alimentos ricos em 

gorduras e poucos alimentos ricos em fibras alimentares. É conveniente lembrar sobre a 

importância do consumo adequado de nutrientes, vitaminas e minerais na manutenção da saúde, 

melhora na qualidade de vida e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (2). É fator 

primordial para a profissão militar a manutenção de hábitos alimentares saudáveis, pois isso ajuda 

no controle de peso, melhora a saúde e a qualidade de vida (3). Consequentemente,  há benefícios 

para a operacionalidade do militar. 

 

Limitações 

 Este estudo teve como principal limitação a restrição de efetivo para a coleta de dados, 

tendo em vista as medidas sanitárias adotadas no combate ao Covid-19. Isso fez com que menos 

militares participassem da pesquisa, pois foi necessário conciliar a aplicação do questionário de 

Block et al. com as atividades orgânicas do 5º Regimento de Carros de Combate, de forma que 

nenhuma atividade operacional ou de adestramento fosse prejudicada. 

 Por ter sido realizada em outra cidade, o tempo disponível para a coleta de dados também 

ficou restrito, uma vez que, todo o procedimento teve que ser realizado em um único dia. 

 Todavia, ressalta-se a validade e a confiabilidade dos dados apresentados, pois foram 

coletados de forma isenta, sem a utilização de outras bases de dados e por um único pesquisador. 

 

Sugestões para pesquisas futuras 

 Sugere-se a utilização de outros instrumentos para a verificação dos hábitos alimentares 

relacionados à ingestão de gorduras e fibras alimentares, tais como medidas antropométricas, 

bioquímicas e de composição corporal. Isso tornaria possível aprofundar o conhecimento sobre o 

estado nutricional dos militares em questão. 

 Estudos que relacionem os hábitos alimentares desses militares com a existência de fatores 

de risco cardiovascular também podem ser úteis na prevenção de doenças, melhora da qualidade 

de vida e economia de recursos para o Exército Brasileiro em tratamentos de saúde.  

 Outra proposta é a realização um estudo em diferentes Comandos Militares de Área, 

possibilitando a obtenção de mais dados, com amostras diferentes e em Organizações Militares 

com atividades distintas. Com isso, pode ser desenhado um panorama geral das escolhas 

nutricionais dos nossos militares e as possíveis consequências para a saúde e operacionalidade. 
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CONCLUSÃO 

 Conclui-se que os militares do 5º Regimento de Carros de Combate apresentam 

oportunidades de melhorias em seus hábitos alimentares, pois evidenciaram seguir dietas em que 

a ingestão de gorduras é superior a ingestão de fibras alimentares. Este cenário retrata os hábitos 

de uma parcela de indivíduos de uma Organização Militar convencional, o que talvez também 

possa representar as escolhas alimentares de um número significativo de outros militares do 

Exército Brasileiro. 
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APÊNDICE 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO (CCFEx) 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO (EsEFEx) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa intitulada 

“Ingestão de gorduras e fibras alimentares por oficiais e praças do 5º Regimento de Carros de 

Combate”, submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital da Força Aérea do Galeão, sob 

o número de parecer 2.274.773. Nesta pesquisa pretendemos avaliar frequência da ingestão de 

alimentos ricos em gorduras e fibras alimentares pelos integrantes dessa Organização Militar. O 

motivo que nos leva a estudar é a conhecida relevância do adequado estado nutricional para a 

operacionalidade e da saúde de militares. Assim, faz-se fundamental identificar se os hábitos 

dietéticos atuais estão apropriados. 

 A sua participação no estudo envolverá o preenchimento de um formulário sobre a ingestão 

de gordura e fibras alimentares. Os eventuais encontros com os pesquisadores ocorrerão nos seus 

locais de trabalho. Você será solicitado a preencher o “Questionário de Block et al”, constituído 

por 22 itens de questões objetivas e dividido em duas partes: parte 1 sobre a ingestão de gorduras 

e parte 2 sobre fibras alimentares. Neste, as informações sobre quantidade e frequência de ingestão 

dos alimentos solicitados deverão ser registradas com a maior veracidade possível. Tempo 

aproximado para preenchimento: 12 min. 

 O risco derivado da sua participação é mínimo, tal como o desconforto de se esforçar para 

lembrar em detalhes a sua ingestão alimentar. Em seu benefício, você receberá um laudo com a 

análise de seu consumo de gorduras e fibras.  

 Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Terá o esclarecimento sobre os procedimentos em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador, que 

tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  
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 Os resultados da pesquisa serão publicados e estarão à sua disposição quando finalizada. 

Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. O (A) 

Sr. (a) não será identificado em qualquer publicação que venha a resultar. 

 Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, na Escola de Educação Física do Exército, e a outra será 

fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 

pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos.  

 Eu, ____________________________________________________, portador do 

documento de identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa 

“Ingestão de gorduras e fibras alimentares por oficiais e praças do 5º Regimento de Carros de 

Combate”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar, se assim o desejar.  

 Declaro que concordo em participar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Rio Negro – PR, _________ de __________________________ de 2020. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nome     Assinatura participante    Data 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nome     Assinatura pesquisador    Data 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital da Força Aérea do Galeão 

Número de parecer: 2.274.773 

Endereço: Estrada do Galeão, 4101 – Ilha do Governador 

CEP: 21941-353 – Rio de Janeiro – RJ. 

Fone: (21) 2468-5154 / E-mail: solangenavarro@globo.com 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Dr.ª Claudia de Mello Meirelles 

Endereço: Escola de Educação Física do Exército. Av. João Luiz Alves, s/n. Urca.  

CEP: 22291-090 – Rio de Janeiro – RJ. 

Fone: (21) 2586-2297 / E-mail: claudiameirelles@yahoo.com.br 
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ANEXO 1: Questionário de Block et al. 

 

 Pense sobre hábitos alimentares ao longo de todo o ano e responda a frequência de ingestão 

de cada um dos alimentos abaixo. Marque um “x” para cada item: 

Parte 1. 

 (0) 

Menos 

que 1x 

por MÊS 

(1) 

2-3x 

por 

MÊS 

(2) 

1-2 x por 

SEMANA 

(3) 

2-3 x por 

SEMANA 

(4) 

5+ x por 

SEMANA 

Escores 

Hambúrgueres em geral       

Carne bovina, assada ou 

bife 

      

Frango frito       

Cachorro-quente       

Presunto, carne seca       

Molhos de salada       

Margarina ou manteiga       

Ovos       

Bacon       

Leite integral       

Batata frita, biscoitos 

salgadinhos, pipoca 

      

Sorvete cremoso       

Bolo, pão doce, 

biscoitos doces 

      

 

Escore carnes/lanches: ______ 

 

Parte 2. 

 (0) 

Menos que 

1x por 

SEMANA 

(1) 

~ 1x por 

SEMANA 

(2) 

2-3x por 

SEMANA 

(3) 

4-6x por 

SEMANA 

(4) 

Todo 

dia 

Escores 

Suco de laranja       

Frutas (exceto sucos)       

Salada verde       

Batata em geral       

Feijão em geral       

Outros vegetais       

Farelo de trigo ou de 

outros 

      

Pão integral e outros 

cereais integrais 

      

Pão branco, francês, 

italiano, biscoitos 

      

 

Escore frutas/vegetais/fibras: ______ 

 


