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Project abstract:Project abstract:

Sabe-se que o chá vermelho traz benefícios a saúde física proporcionando melhor circulação

sanguínea. Nosso estudo será um ensaio clínico randomizado (cego). Os voluntários assinarão o

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e serão alocados em dois grupos. O grupo

controle receberá um chá de cor escura avermelhada mas não terá o principio ativo do chá

vermelho. O grupo estudo receberá o chá vermelho. Os resultados do estudo serão avaliados após

um mês de consumo diário destes líquidos. A análise estatística será realizada pelo software SSP.
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Efeitos do chá vermelho na saúde. - Coleta de DadosEfeitos do chá vermelho na saúde. - Coleta de Dados

Detalhes dos dados coletados ou criadosDetalhes dos dados coletados ou criados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Será preenchido um questionário sobre sabor; fragrância; benefícios: a) digestão- b) circulação

sanguínea; c) pressão arterial; d) qualidade do sono.

Os dados coletados serão qualitativos. Serão computados valores ordinais em escalas de grandeza

equiparados em: 1- ótimo; 2-bom; 3- razoável; 4 péssimo (para sabor/ fragância, benefícios do chá

vermelho: digestão (a)/ Circulação sanguínea (b), qualidade do sono (d)). Em relação aos benefícios

causados pelo chá vermelho em relação as questões: pressão arterial (C) os comptos deverão ser:

1=normal; 2= alta; 3 baixa.

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os dados coletados serão qualitativos. Serão computados valores ordinais em escalas de grandeza

equiparados em: 1- ótimo; 2-bom; 3- razoável; 4 péssimo (para sabor/ fragância, benefícios do chá

vermelho: digestão (a)/ Circulação sanguínea (b), qualidade do sono (d)). Em relação aos benefícios

causados pelo chá vermelho em relação as questões: pressão arterial (C) os comptos deverão ser:

1=normal; 2= alta; 3 baixa.
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