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INTRODUÇÃO

O paladar é formado por células gustativas, as quais são

responsáveis por identificar a intensidade e qualidade dos cinco

sabores básicos: doce, salgado, amargo, azedo e umami. A

sensibilidade do paladar pode ser parcialmente perdida

(hipogeusia) ou totalmente perdida (ageusia) e quando ocorre

prejuízo na sensação gustativa, alguns indivíduos podem comer

menos, resultando em perda de peso e outros podem comer

mais, refletindo no aumento do peso.

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi avaliar a percepção gustativa de

mulheres participantes de grupos de convivência em Antônio

Prado, RS.

METODOLOGIA

➢Estudo transversal e experimental.

➢Variáveis analisadas foram: idade, escolaridade, renda, peso,

altura, circunferência da cintura, estado nutricional, apetite,

percepção de sabor, preferência do sabor.

➢As soluções aquosas foram preparadas no laboratório de

bioquímica da UCS.

➢Os testes foram realizados em triplicata.

➢Análise: Software SPSS® vs. 22.0.

➢Testes: t de student e qui-quadrado.

➢ Adotou-se significância de 5% (p < 0,05).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As alterações nas percepções dos sabores, podem afetar a saúde positivamente ou até mesmo negativamente, pois o

consumo exagerado dos ingredientes como sal e açúcar podem contribuir com o aparecimento das doenças crônicas não

transmissíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BACHMANOV, A, Alexander et al. Genetics of taste receptors. Current Pharmaceutical Design, [s.I.], v.20, n.16, 2014.

1.BACHMANOV, A, Alexander et al. Genetics of taste receptors. Current Pharmaceutical Design, Netherlands, v.20, n.16, 2014.

2.NEUMANN, Luisa; SCHAUREN, Bianca Coletti; ADAMI, Fernanda Scherer. Sensibilidade gustativa de adultos e idosos.

Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, 19, n.5, 2016.

3.SANTOS, Marize Melo Dos et al. Associação entre sensibilidade gustativa, preferência aos sabores doce e salgado e estado

nutricional de adolescentes. Revista de Nutrição, Campinas, v. 30, n. 3, 2017.

.

ESCALA DE 

SENSIBILIDADE 

GUSTATIVA:

FICHA DE 

AVALIAÇÃO

0.Não sentiu gosto

1.Gosto muito fraco

2. Gosto fraco

3. Gosto moderado

4.Gosto forte

5.Gosto muito forte

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A composição de idade média de 69,93±0,06 anos e 12

adultas com média de idade de 47,58±7,91 anos

(p=0.0001).

Quanto a escolaridade houve diferença significativa

quanto a faixa etária e nível educacional, 80% das

idosas estudaram por um período inferior a 9 anos. Já

no grupo das adultas, 50% estudaram entre 10 à 12

anos e apenas 25% estudaram mais que 13 anos.

Em relação ao estado nutricional, 91,7% das adultas

encontravam-se obesas, sendo que para as idosas

esse percentual foi de 53,3. A média da circunferência

da cintura apontou que a maioria das sição da amostra

foi de 27 mulheres, sendo 15 idosas com avaliadas

estava em risco para doença cardiovascular.

Quanto à percepção dos sabores, encontrou-se que as

idosas tiveram menos sensibilidade para o sabor doce

no teste de percepção gustativa (p=0,001; p=0,028).

Tabela 1. Teste de percepção gustativa das mulheres

adultas e idosas

Variável Adultas

N (%)

Idosas

N (%)

Valor de p*

Sabor doce 1 0,001

Não sentiu gosto 0 (0) 11 (73,3)

Gosto muito fraco 7 (58,3) 2 (13,3)

Gosto fraco 5 (41,7) 1 (6,7)

Gosto moderado 0 (0) 1 (6,7)

Sabor doce 2 0,247

Não sentiu gosto 0 (0) 4 (26,7)

Gosto muito fraco 2 (16,7) 3 (20)

Gosto fraco 5 (41,7) 4 (26,7)

Gosto moderado 5 (41,7) 4 (26,7)

Sabor doce 4 0,028

Não sentiu gosto 0 (0) 1 (6,7)

Gosto muito fraco 2 (16,7) 7 (46,7)

Gosto fraco 10 (83,3) 4 (26,7)

Gosto moderado 0 (0) 3 (20)

Sabor salgado 1 0,139

Não sentiu gosto 0 (0) 1 (6,7)

Gosto muito fraco 1 (8,3) 0 (0)

Gosto fraco 3 (25) 5 (33,3)

Gosto moderado 8 (66,7) 5 (33,3)

Gosto forte 0 (0) 4 (26,7)

Sabor salgado 2 0,182

Gosto fraco 1 (8,3) 4 (26,7)

Gosto moderado 8 (66,7) 4 (26,7)

Gosto forte 3 (25) 6 (40)

Muito forte 0 (0) 1 (6,7)

Sabor salgado 4 0,340

Gosto fraco 0 (0) 1 (6,7)

Gosto moderado 2 (16,7) 5 (33,3)

Gosto forte 8 (66,7) 5 (33,3)

Gosto muito forte 2 (16,7) 4 (26,7)

n=número; %=porcentagem; *teste de qui-quadrado de Pearson; p<0,05.

Soluções

Doce
1. 1g de açúcar/100 ml

2. 2g de açúcar/100 ml

3. 4g de açúcar/100 ml

Salgada
1. 1g de sal/100 ml 

2. 2g de sal/100 ml 

3. 4g de sal/100 ml 


