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Atualmente, a saúde pública enfrenta a problemática do crescimento
da população idosa. Essa longevidade provocou o aumento significativo dos
gastos na saúde pública,, principalmente quando a análise foca nas lesões
ocasionadas por quedas.
Vários são os fatores de risco associados ao envelhecimento, que
podem provocar a queda, como fraqueza de membros inferiores e a
hipovitaminose D. A suplementação feita a partir da vitamina D surge como
alternativa para aqueles que na senilidade sofrem com uma diminuição de
massa muscular e óssea. Adicionalmente os exercícios resistidos que melhoram
o desempenho muscular. A redução dessa parcela significativa de idosos
acometidos por esse mal depende veementemente de políticas de incentivo a
prevenção.
Propõe-se, para tanto, o fortalecimento muscular resisitido e a
suplementação com vitamina D, melhorando assim o equilíbrio, a força
muscular e consequentemente qualidade de vida desses idosos.
Este trabalho de iniciação cientifica foi submetido à chamada
CNPq/MS/SCTIE/DECIT/SAS/DAB/CGAN
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PESQUISAS

EM

ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO processo número 408349/2017-4 em agosto de
2017, por acharmos conveniente. Com os valores oriundos desse órgão de
fomento, o trabalho ganharia maiores proporções. No entanto não houve a
aprovação do projeto para receber a verba e, assim que recebemos o resultado
da chamada, o trabalho foi readequado e submetido ao comitê de ética em
pesquisa pela Plataforma Brasil.
Estamos, neste momento, realizando a triagem dos pacientes e
alocação dos grupos. Está previsto para terminarmos a triagem no começo do
mês de abril e iniciarmos a coleta de dados entre abril e maio, para que assim,
no mês de junho e julho, possamos fazer a análise dos dados e concluir nosso
trabalho.

