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CONSUMO DE PRODUTOS DE GLICAÇÃO AVANÇADA E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM IDOSOS

A relação entre hábitos inadequados e envelhecimento pode ser
explicada através da formação dos produtos de glicação avançada.
Apesar do papel dos AGEs de origem alimentar ainda não estar bem
elucidado frente ao impacto na saúde, diversos estudos, têm evidenciado
que o consumo exacerbado de AGE está associado ao aumento da
concentração de AGE no plasma, maior ganho de peso, diminuição da
concentração de insulina, intolerância à glicose e aparecimento de lesões
ateroscleróticas, aumento da incidência do infarto do miocárdio e
acidente vascular cerebral.
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INTRODUÇÃO
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CONCLUSÃO

Estimar o consumo dos produtos de glicação avançada (Advanced
Glycation end Products – AGEs) em idosos e relacionar com o índice de
massa corporal (IMC).

Inicialmente, o projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e aprovado
pelo CEP, sob o número do parecer 4.026.750 e o número do CAAE
30592019.4.0000.0089. Tratou-se de um estudo de campo quantitativo
com delineamento transversal. Foi utilizado um questionário de
informações gerais e recordatório alimentar de três dias distintos para
estimar o consumo de AGE. Ao final, foi gerado uma média de estimativa
de consumo de AGE de 3 dias - expressa como AGE equivalente (Eq)
por dia (AGE Eq = 1000 kilounits). Todas as análises foram realizadas
com o auxílio do Software GraphPad Prism 8.0.

Os dados deste trabalho demonstram que a média de consumo de AGEs dos
idosos avaliados foi maior que o recomendado pela literatura. Além disso, o
consumo de AGE pelas mulheres é maior do que o dos homens, em virtude do
maior consumo de grelhados e frituras. Sugere-se que modificações no modo de
preparo dos alimentos garantam a diminuição do consumo de AGE.

Média (DP)

Idade (anos) 69 (6)

IMC (Kg/m2) 25,5 (3,6)

Consumo de AGE

Rec 24hrs (kU/d) 20300 (14059)

Rec 48hrs (kU/d) 22776 (12697)

Rec habitual (kU/d) 24461 (15538)

Média de Consumo (kU/d) 22654 (12325)

DP: desvio padrão; Rec: Recordatório; kU/d: 

kU/dia; UA: unidades arbitrárias.

Média (DP) Média (DP) p*

Homens Mulheres 

N = 21 N = 10

Idade (anos) 69 (5) 69 (8) 0,86

IMC (Kg/m2) 24,9 (3,5) 25,8 (4,1) 0,54

Rec 24hrs (kU/d) 15.062 

(7.543)

31.298 

(18.275)

0,02

Rec 48hrs (kU/d) 19.412 

(10.406)

29.838 

(14.660)

0,03

Rec habitual (kU/d) 22.716 

(13.144)

29.446 

(18.268)

0,25

Média de Consumo de AGE

(kU/d)

19.063 

(8.169)

30.194 

(16.271) 0,01

Tabela 3. Médias das variáveis numéricas separadas 

por sexo. 

Figura 1. Tendência de correlação de 

Pearson entre o IMC e a idade.

Participaram da pesquisa 31 idosos, com média de idade de 69±6 anos e IMC de

25,5±3,6 Kg/m2. A maioria dos idosos com escolaridade entre ensino fundamental

completo e ensino médio completo (61,3%), renda acima de dois salários mínimos

(87%) e 77,4% afirmaram que praticavam atividade física. Em relação ao consumo

de AGE, os idosos consumiram, em média, 19063+8169 (n=21) e as idosas

30194+16271 (n=10) kU/dia (p=0,01).

Tabela 1. Caracterização dos idosos em

relação às variáveis numéricas: idade,

dado antropométrico e consumo de AGE.


