
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: DISSEMINAÇÃO DO CULTIVO E CONSUMO DE KEFIR COMO FONTE PROBIÓTICA DE
BAIXO CUSTO A INDIVÍDUOS INTEGRADOS NO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL GRATUITO
PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NA CIDADE DE JAGUARIÚNA-SP.

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDO GEAN FADIN DA SILLVA, CIEDE CAROLINE DONATO DE CAMPOS,
VAGNER GRANGEIRO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSIANEORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): NATALIA CONESSACOLABORADOR(ES): 



 

FACULDADE DE JAGUARIÚNA 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

�Rod. Adhemar de Barros – Km 127 – Pista Sul - Jaguariúna – SP – 13.820-000 
� (0_19) 3837-8500 

� www.faj.br 
 

 
PROJETO DE PESQUISA 

 
CAPA  

 
(Uso do CEP-FAJ) 

 
Data de entrada: ____/____/______ No. Protocolo:_________________ 

FR:_________________________ 

 
 

1. Título do projeto:  
 
Disseminação do cultivo e consumo de Kefir como fonte probiótica de baixo custo a 
indivíduos integrados no acompanhamento nutricional gratuito pela rede pública de saúde na 
cidade de Jaguariúna – SP 
 
2. Nomes completos dos Pesquisadores 
 
Ciede Caroline Donato de Campos  
Fernando Gean Fadin Da Silva  
Vagner Grangeiro  
 
3. Identificação do pesquisador responsável: 
- Nome (sobrenome, iniciais): MELLO, J. F. 
 
- RG: 41046265-2     CPF: 344775398-60 
 
- Endereço: Rua: João Davoli, 338, Saúde, Mogi Mirim, SP 
 
- Telefone: (19) 99791-4045 
- E-mail: josianefmello@yahoo.com.br 
- Link do Currículo na Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/6723984343365711 

 
4.Finalidade da Pesquisa: ( X ) TCC (   ) Iniciação Cientifica  (   ) outra: 
 
5.Local onde será realizado: Faculdade de Jaguariúna, Jaguariúna, SP 
 
6.Endereço do Patrocinador (se houver): 
 
7.Curso(s) envolvido(s): Nutrição 
 
8. Nome(s) do(s) coordenador(es): Jacqueline Magno T. Silva 
 
 



IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS PESQUISADORES 
 
 

 
Nome: Ciede Caroline Donato de Campos  
Curso: Nutrição 
Endereço: Av. Pacifico Moneda, 2035 apto 24 bloco 7, Varjão.  Jaguariúna – SP CEP13820-
00 
E-mail: ciededonato@gmail.com  
Telefones para contato: (19) 9 9846-9746 
Acesso ao Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0887431169229864 
Assinatura: 
 
 
Nome: Fernando Gean Fadin da Silva 
Curso: Nutrição 
Endereço: Rua Padre Jose de Anchieta n: 233 Bairro: Vista alegre. Paulínia- SP CEP 
13140194  
E-mail: f.fadin02@gmail.com 
Telefones para contato: (19) 98400-8265 
Acesso ao Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5849222850968743 
Assinatura: 
 
 
Nome: Vagner Grangeiro  
Curso: Nutrição 
Endereço: Rua Sebastião Moreira Neto, 72 – Centro . Pedreira – SP CEP: 13920-000 
E-mail: vgrangeiro@bol.com.br 
Telefones para contato: 19 3852-2936 
Acesso ao Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0232613427455604 
Assinatura:  
 
 
 
 
___________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsavel (Orientador) 
 
 



 
  

TERMO DE COMPROMISSO DOS PESQUISADORES 
 
 
 
Ao realizarmos esta pesquisa estamos cientes que devemos cumprir a Resolução CNS 196, de 
10 de outubro de 1996. 
 
 
Nome:  Assinatura: 
Josiane Ferreira e Mello   
Ciede Caroline Donato de Campos   
Fernando Gean Fadin da Silva   
Vagner Grangeiro    
 
 
 

Jaguariúna,  11 de maio de 2017. 
 



DESCRIÇÃO DA PESQUISA 
 

 
 

1. Resumo do projeto (Máximo 300 palavras) 
 

Abrigando até dez vezes mais micro-organismos que o numero de células presentes em nosso 
organismo composta por 50 diferentes tipos de filos onde, na maioria dos indivíduos 90% dos 
filos são Firmicutes e Bacteroidetes, a flora intestinal exerce inúmeras funções em nosso 
organismo. Influenciando papeis importantes na saúde e na doença a microbiota intestinal 
humana sofre modificações tanto positivas quanto negativas em resposta ao tipo de dieta que 
cada individuo tem durante a vida. A falsa associação de bactérias a doenças, uma vez que 
muitas doenças graves estão relacionadas a elas, faz com que muitas pessoas desconheçam os 
benefícios e a importância das mesmas em nossos sistemas. Relacionados à saúde da 
microbiota intestinal humana temos os probióticos grupo de microrganismos vivos capazes de 
melhorar o equilíbrio microbiano intestinal que quando consumidos favorecem o crescimento 
de bactérias benéficas à saúde humana. Consiste a este estudo, o desenvolvimento de um 
projeto cujo resultado seja disseminar o cultivo e consumo de Kefir como fonte probiótica de 
baixo custo. O estudo será realizado na cidade de Jaguariúna- SP, precisamente nos campus 
da faculdade de Jaguariúna respectivamente Campus II e III, qual dispõe de todos os 
equipamentos e local favorável para realização do mesmo. Os grãos de Kefir serão cultivados 
no laboratório de técnica e dietética do campus II da faculdade de Jaguariúna onde, após 
atingirem quantidade suficiente serão doados a indivíduos que recebem acompanhamento 
nutricional gratuito no campus III da mesma faculdade em parceria com o sistema único de 
saúde do município. A doação acontecerá à medida que os denominados participantes aceitem 
e compreendam a importância, benefícios, cultivo e consumo do Kefir, Estes participantes 
serão acompanhados ao longo do estudo a fim de observar a aceitação assim como analisar se 
o projeto de fato promoveu algum beneficio. 
 
 
2. Antecedentes científicos com bibliografia (seguir normas da ABNT) - (se for testar um 

novo produto ou dispositivo para a saúde, deverá ser indicada a situação atual de registro 
junto à agência regulatória do país de origem): 

 
 

3. Objetivos (Geral e Específico) 
 

O objetivo geral consiste em disseminar o cultivo e consumo de Kefir como fonte probiótica 
de baixo custo a indivíduos que recebem acompanhamento nutricional gratuito pela rede 
pública de saúde na cidade de Jaguariúna – SP. Como objetivos específicos, o proposto será a 
avaliação da aceitação e consumo do Kefir como fonte probiótica sustentável, bem como 
identificar posteriormente os benefícios relacionados aos hábitos intestinais dos participantes 
envolvidos.  
 
 
4. Justificativa 

 

É de responsabilidade da Nutrição se adaptar e desenvolver novos desafios que visem 
beneficiar as funções fisiológicas de cada pessoa, promovendo saúde e qualidade de vida a 
todos os indivíduos. Assunto altamente discutido na atualidade, a alimentação funcional vem 
sendo explorada como uma possível medida de promoção de saúde, entretanto pelo alto custo 



agregado a certos nutrientes, poucas medidas sociais são desenvolvidas nesta área. Sendo este 
estudo direcionado a saúde intestinal cujo objetivo é proporcionar acessibilidade à 
funcionalidade de um alimento com capacidade de trazer melhoras aos hábitos intestinais,  
como uma alternativa de suplementação probiótica de baixo custo à população atendida pelo 
sistema único de saúde do município de Jaguariúna- SP. É importante destacar que seus 
resultados podem  servir como um indicativo precursor para novas medidas sociais que assim 
como esta, visem à promoção de saúde a população envolvida.  
 
 
5. Hipóteses 

 
Espera-se que os participantes em questão, apresentem aceitação satisfatória do kefir como 
alternativa sustentável de suplementação probiótica, sugerindo-se ainda que o consumo do 
mesmo aponte os benefícios que os probióticos exercem na a saúde.   
Estima-se que os dados resultantes do presente estudo, destaquem a carência de projetos 
voltados a alimentação funcional que possibilitem o acesso de pessoas sem condições de 
realizar grandes investimentos direcionados alimentação, a incluir novos hábitos a sua rotina.  
 
 
6. Análise crítica de riscos e benefícios: 
 

Como a metodologia principal, este estudo baseia-se em disseminação do consumo e cultivo 
de um probiótico já reconhecido pela legislação vigente, sendo os possíveis riscos mínimos, 
uma vez que não há relatos em literatura de contraindicações ou malefícios em outros estudos 
realizados com o mesmo probiótico. O estudo não oferta a seus participantes riscos 
relacionados à saúde ou prejuízos de fins financeiros, por se tratar de um método 
expressamente acessível e controlado do ponto de vista alimentar. Ressalta-se ainda que a 
presente pesquisa atende e respeita todas as normas propostas pelo Concelho Nacional De 
Ética Em Pesquisas Com Seres Humanos, obedecendo às normas de biossegurança e sigilo 
ético, cujo objetivo é minimizar consideravelmente todos os riscos que por ventura possam 
ocorrer. Como benefícios, a presente pesquisa pressupõe que a disseminação e incentivo ao 
cultivo por consequência acréscimo de probioticos na rotina alimentar destes indivíduos, traga 
benefícios à saúde da flora intestinal melhorando também  os hábitos intestinais dos mesmos.  

 
 
7. Explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa: 

 
A não adesão de um número significativo de participantes necessários, denominados neste 

estudo como público alvo serão critérios que ocasionarão a suspensão ou encerramento da 
pesquisa.  
 
 

 
8.  Local da pesquisa (detalhar as instalações dos serviços, centros, comunidades e 

instituições nas quais se processarão as várias etapas da pesquisa. Demonstrar a existência 
de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da pesquisa e para atender eventuais 
problemas dela resultantes, com documento de concordância da instituição): 
 

A pesquisa, bem como o acompanhamento do estudo será realizada na faculdade de 
Jaguariúna respectivamente nos Campus II e III, onde no Campus II localizado na Rod. Dr. 
Governador Adhemar Pereira de Barros, s/n - Bairro Tanquinho Velho, acontecerá todo o 



cultivo inicial para distribuição uma vez que nele contamos com laboratórios perfeitamente 
equipados para finalidade de produção alimentícia e no Campus III também denominado 
Interclínicas, situado na Avenida os Ipês, 678 ambos na cidade de Jaguariúna no estado de 
São Paulo, a distribuição, coleta de resultados e acompanhamento do estudo já que neste 
segundo ambiente é realizado o atendimento ambulatorial de todos os indivíduos que recebem 
acompanhamento nutricional gratuito ofertado pela rede pública de saúde. 

 

 

9. Explicitação quanto à propriedade das informações geradas e que os resultados da 
pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não: 

 
 
São de propriedade dos pesquisadores envolvidos neste estudo todas as informações 
resultantes do presente estudo, sendo estes dados explicitados apenas em formas de resultados 
numéricos, percentuais ou se descritivos sem exposição dos envolvidos. 

 

 
10. Explicitação sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados: (como serão 

divulgados e guardados os materiais e dados coletados após o termino da pesquisa) 
 

Não é de objetivo dos pesquisadores, divulgação ou exposição á terceiros qualquer dado 
coletado por meio deste estudo que seja de caráter pessoal dos sujeitos envolvidos, sendo de 
responsabilidade dos pesquisadores a guarda de todas as informações coletadas.  

 
 

11. Descrever as características da população a estudar (tamanho, faixa etária, gênero): 
 

Serão denominados publico alvo do presente estudo, indivíduos em idade adulta que recebem 
acompanhamento nutricional ambulatorial gratuito através da Interclínicas-FAJ, pela rede 
publica de saúde da cidade de Jaguariúna- SP, que estejam em comum acordo e devidamente 
esclarecidos sobre todas as questões e eventuais dúvidas relacionadas à pesquisa.  
 
 
12. Descrever somente os procedimentos realizados nos sujeitos da pesquisa (anexar 

protocolos, entrevistas, questionários, etc): 
  
Como protocolo, os sujeitos que estiverem em comum  acordo com a pesquisa, mediante 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE), receberão no ato da 
primeira consulta no ambulatório de nutrição da Interclínicas-FAJ, uma pequena amostra de 
grãos de Kefir em quantidade suficiente para dar início ao cultivo doméstico. Os 
participantes serão orientados quanto ao manuseio e técnicas adequadas para a atividade do 
cultivo. Com objetivo de avaliar e comparar os resultados desta pesquisa, os sujeitos serão 
questionados por meio de uma breve inquérito, o qual será aplicado em dois momentos: ao se 
iniciar o estudo e novamente ao final do acompanhamento, onde conforme descrito em 
cronograma, compreende-se o período entre os meses de junho a setembro. Será avaliado 
questões quanto à qualidade e rotina alimentar, assim como as principais características 
relacionas ao hábito intestinal. 

 
 



13. Identificar as fontes de material de pesquisa (espécies, registros e dados a serem 
obtidos de seres humanos. Indicar se esse material será obtido especificamente para os 
propósitos da pesquisa ou se será usado para outros fins): 
 

Informações pessoais para contato e recrutamento dos participantes serão coletados de 
prontuários já existentes no setor de atendimento nutricional interclinicas FAJ, assim como 
informações quanto a restrições de saúde que caracterizem exclusão. 

 
 

14. Descrever os planos para o recrutamento de indivíduos. Fornecer critérios de 
inclusão e exclusão: 

 
Os dados necessários para o estudo serão recolhidos ao longo do estudo por meio de 
acompanhamento ambulatorial dos participantes. Será classificado como critério de inclusão 
os participantes que aceitem participar, mediante TCLE assinado e compareçam ao local e 
data marcada possibilitando assim o recolhimento de todas as informações. O critério de 
exclusão será baseado na indisponibilidade, não consentimento do participante ou desistência 
do acompanhamento ao longo do estudo assim como participantes que possuam restrições de 
saúde que impeçam a participação.  
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
 
Duração total da pesquisa, a partir da aprovação: 
 
 Início: Maio de 2017                        Término previsto: Novembro de 2017. 
 

 

ATIVIDADE   
MES/ANO 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Entrega da 
proposta do 
projeto 

  x          

Entrega do 
referencial teórico 

   x         

Submissão ao 
Comitê de ética 

    x        

Aplicação do 
questionário para 
coleta de dados 
antropométricos 

     x   x    

Tabulação dos 
dados e análise 
dos resultados 

         x   

Entrega do 
trabalho completo 
para correções 
finais 

          x  

Apresentação 
TCC 

           x 

 
 
• Indicar na primeira coluna as atividades a serem desenvolvidas a partir da aprovação 
no CEP-FAJ (Ex: revisão da literatura, coleta de dados, etc..) 
 
• Marcar com X no(s) respectivo(s) mes(es) que será(ão) executada(s) a(s) atividade(s). 



Data: _11_/_05_/_2017__ 
 
 

ORÇAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA 

 
 

Nome do Projeto: Disseminação do cultivo e consumo de Kefir como fonte probiótica de 
baixo custo a indivíduos integrados no acompanhamento nutricional gratuito pela rede pública 
de saúde na cidade de Jaguariúna – SP 
Pesquisador Responsável: Josiane F. de Mello 

Curso: Nutrição 

Instituição: Faculdade de Jaguariúna 

 

 VALOR US$ VALOR R$ Responsável pelo custo 

MATERIAL 
PERMANENTE 

0,00 0,00 - 

MATERIAL DE 
CONSUMO 

- 56,00 Financiamento Próprio 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

0,00 0,00 - 

HONORÁRIOS DO 
PESQUISADOR 

0,00 0,00 - 

DESPESAS COM OS 
SUJEITOS DA PESQUISA 

0,00 0,00 - 

OUTROS: (descrever) 0,00 0,00 - 

TOTAL 0,00 56,00 Financiamento Próprio 
 
Em caso de ressarcimento de sujeitos da pesquisa, descriminar o que será ressarcido e qual o 
valor. 

 
Outros comentários: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ________________________________________ 
 
 


