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PREFÁCIO 

  
Os livros “NUTRIÇÃO E SAÚDE: conhecimento, 

integração e tecnologia 1 e 2” tem conteúdo 

interdisciplinar, contribuindo para o aprendizado e 

compreensão de varias temáticas dentro da área em 

estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de campo 

e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente realizado 

entre os dias 6, 7 e 8 de Novembro de 2015 na cidade de 

João Pessoa-PB. 

O SINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, 

Nutricional e Ambiental de direcionar todos que formam a 

Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana e 

Educação socioambiental para a Vida. 

Os eixos temáticos abordados no Simpósio Nacional 

de Saúde e Meio Ambiente e nos livros garantem uma 

ampla discussão, incentivando, promovendo e apoiando a 

pesquisa. Os organizadores objetivaram incentivar, 

promover, e apoiar a pesquisa em geral para que os leitores 

aproveitem cada capítulo como uma leitura prazerosa e com 

a competência, eficiência e profissionalismo da equipe de 



autores que muito se dedicaram a escrever trabalhos de 

excelente qualidade direcionados a um público vasto. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 

PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-
QUÍMICA DE BEBIDA TROPICAL MISTA DE AMORA-

PRETA E ÁGUA DE COCO 
 

Emanuel Neto Alves de OLIVEIRA1 

Analha Dyalla Feitosa LINS2 

Cícera Gomes Cavalcante de LISBÔA1 

Regilane Marques FEITOSA3 

Viviane Brasileiro de HOLANDA4 

1Doutorando (a) de Engenharia Agrícola – UFCG; 2 Mestranda Engenharia Agrícola – 

UFCG;3 Pesquisadora PNPD/CAPES Engenharia de Processos; 4 Professora Assistente – 

UFCG 

. 

RESUMO: Em razão dos consumidores atualmente 

procurarem por produtos prontos para beber e com o intuito de 

reduzir o desperdício de frutas, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar os parâmetros físico-químicos de bebidas elaboras de 

amora-preta e água de coco em diferentes proporções. 

Submetendo as bebidas ao tratamento térmico do tipo hot fill a 

90 °C por 60 segundos, envasando a quente em garrafas 

plásticas de polipropileno esterilizadas e conservadas sob 

refrigeração (4 °C). Portanto conclui-se que as bebidas 

formuladas se apresentaram altamente perecíveis em razão 

do alto teor de atividade de água, apresentaram 

características de um produto com possibilidade de mercado e 

que a mistura da água de coco com a polpa possibilitou um pH 

apto para uma bebida sem a necessidade de aditivo. O 

tratamento térmico do tipo hot fill foi uma técnica que se 
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adequou ao produto que apresentou uma acidez elevada e 

possibilitou manter o aroma agradável e o sabor da água de 

coco. 

Palavras-chave: hot fill. Atividade de água. Combinação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A amora-preta (Rubus spp.) apresenta elevado valor 

nutritivo, sendo excelente fonte de compostos fenólicos 

(principalmente antocianinas), destacando-se carboidratos, 

minerais (cálcio e potássio) e vitamina C (TÜREMIS et al., 

2003). O cultivo expressivo da fruta ocorre em diversas 

regiões brasileiras como o Rio Grande do Sul, São Paulo e sul 

de Minas Gerais (ANTUNES et al., 2000). 

O fruto in natura é altamente nutritivo e contém 85% de 

água, 10% de carboidratos, elevado conteúdo de minerais, 

vitaminas do complexo B e A e cálcio, além de ser fonte de 

compostos funcionais, como ácido láctico e antocianinas 

(ANTUNES et al., 2000).  

Além do fruto in natura ainda podemos consumir a 

amora na forma de vários produtos entre eles sucos, doces, 

geleias, além do néctar, uma bebida natural, nutritiva, pronta 

para consumo e de fácil processamento.   

Néctar é a bebida não fermentada, obtida da dissolução 

em água potável da parte comestível da fruta e açúcares, 

destinado ao consumo direto, podendo ser adicionado de 

ácidos. A legislação brasileira (BRASIL, 2003) recomenda que 

o produto apresente em sua composição a mistura do mínimo 

de 30% de suco e polpa integrais de frutas maduras, 

finamente divididas, água potável, sacarose, ácidos orgânicos 

e outras substâncias permitidas. Já para néctar de caju a 
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legislação estabelece o mínimo 15% de polpa ou suco 

(SOUZA et al., 2012). 

Néctares de frutas são ricos em nutrientes, são 

geralmente suplementados com ingredientes que promovem 

condições anaeróbias, como o ácido ascórbico; e possuem 

açúcares. Além disso, são consumidos regularmente. Têm 

sabor considerado agradável por pessoas de todas as faixas 

etárias; e são percebidos como bebidas saudáveis e 

refrescantes. No entanto, possuem elevada acidez e podem 

conter naturalmente inibidores de crescimento microbiano ou 

serem adicionados de aditivos como corantes e saborizantes 

(PIMENTEL et al., 2011). 

De acordo com Matsuura et al. (2004), as misturas de 

sucos de frutas apresentam uma séria de vantagens tais como 

a possibilidade de combinar diferentes aromas e sabores, 

além da adição de diferentes componentes nutricionais. Para a 

obtenção de néctares é realizado um processo simples, 

consistindo, basicamente, na mistura de ingredientes e na 

pasteurização do produto.  

O consumo do coco verde no Brasil é crescente (entre 

10 e 20% ao ano), com demanda suprida pelo comércio do 

fruto e, principalmente, pela extração e envasamento da água, 

o que envolve pequenas, médias e grandes empresas. A água 

de coco é utilizada na cultura popular como substituto da 

água, como também para repor eletrólitos nos casos de 

desidratação (ARAGÃO et al., 2001).  

A água do coco verde pode ser consumida tanto na 

forma in natura quanto processada. Os métodos de 

processamento empregados visam, essencialmente, inibir a 

ação enzimática e garantir a estabilidade microbiológica da 

água-de-coco após a abertura do fruto, mantendo o quanto 
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possível suas características sensoriais originais (COSTA et 

al., 2005).  

A água de coco corresponde a aproximadamente 25% 

do peso do fruto e rende em média 300 a 400 mL de bebida 

por unidade. O sabor da água de coco é doce e levemente 

adstringente, com pH variando de 4,0 a 6,7. É constituída de 

carboidrato, proteínas, vitaminas e sais minerais, e uma 

bebida leve, refrescante e pouco calórica, apresentando em 

média 20 calorias em 100 mL (ARAGÃO, 2000).  

Nesse sentido, atendendo ás expectativas em relação 

às bebidas tropicais prontas para beber e analisando o 

crescimento da fruticultura a elaboração de bebidas tropicais 

tipo néctar é uma alternativa para obtenção de um novo 

produto com características sensoriais, nutricionais e físico-

químicas distintas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os dados do presente trabalho de pesquisa foram 

coletados no Estado do Rio Grande do Norte – RN, 

especificamente na Região do Alto Oeste Potiguar, nos meses 

de Dezembro de 2014 a Março de 2015. O estudo foi realizado 

nos Laboratórios de Processamento de Frutos e Físico-

Química de Alimentos do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, campus 

Pau dos Ferros. 

Os cocos verdes da variedade Anã Precoce com idade 

entre 6 e 8 meses e os frutos de amora-preta utilizados foram 

recebidos no Laboratório de Processamento de Frutos, onde 

foram selecionadas de acordo com o grau de maturação e 

condições físicas. As matérias-primas foram higienizadas e 
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sanitizadas com a finalidade de eliminar possíveis 

microrganismos indesejáveis que estivessem presentes. Água 

obtida foi filtrada para remoção de sujidades provenientes do 

processo de extração, adicionados em potes plásticos rígidos 

de polietileno e estocagem sob refrigeração (4 °C) até início 

dos experimentos.  

Os ensaios foram preparados em cinco proporções 

polpa (P)/açúcar (A)/água de coco (AC), perfazendo 10% (P) + 

5% (A) + 85% (AC) - E1, 30% (P) + 5% (A) + 65% (AC) - E2, 

10% (P) + 15% (A) + 75% (AC) - E3, 30% (P) + 15% (A) + 

55% (AC) - E4 e 20% (P) + 10% (A) + 70% (AC) - E5 

respectivamente. Na Figura 1 é apresentado o fluxograma de 

elaboração de cada ensaio. 
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As formulações foram homogeneizadas em 

liquidificador industrial, em seguida filtrada em uma peneira de 

nylon. As bebidas foram submetidas a tratamento térmico do 

tipo hot fill a 90 °C por 60 segundos, envasadas a quente em 

garrafas plásticas de polipropileno com tampas providas de 

lacre, resfriadas por aspersão com água clorada (5 ppm) e 

conservadas sob refrigeração (4 °C) como posterior realização 

das análises.  

 

Caracterização físico-química das matérias-primas  

 

A água de coco e a polpa de amora-preta e as 

formulações foram submetidas as análises físico-químicas em 

triplicata quanto aos seguintes parâmetros: Umidade, sólidos 

totais, cinzas, acidez total em ácido cítrico, pH 

(potenciométrica através de pHmetro), sólidos solúveis totais 

(refratômetro), açúcares (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008); 

atividade de água (modelo Aqualab 4TE de marca Decagon 

Devices na temperatura de 25 °C), sódio e potássio - Foi 

utilizando um Fotômetro de Chama DM-62 da Marca Digimed 

e, Ratio pela relação dos sólidos solúveis totais/acidez 

conforme normas do Ministério da Agricultura, BRASIL (1986).  

 

Análise estatística 

 

Para a análise estatística de diferença entre médias 

das análises foi utilizado o programa computacional Assistat 

versão 7,5 beta (ASSISTAT, 2009), com delineamento 

experimental de blocos inteiramente casualizados com 5 

tratamentos e 3 repetições. Os dados foram submetidos à 
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análise de variância (ANOVA) e a comparação de médias foi 

feita pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, tem-se as médias e os desvios padrão das 

análises físico-químicas da polpa de amora-preta. A 

quantidade de acidez determinada foi de 2,25% de ácido 

cítrico. Valores inferiores foram relatados por Hirsch et al. 

(2012) ao avaliarem as características físico-químicas de 

diferentes cultivares („Tupy‟, „Guarani‟ e „Cherokee‟) e 

seleções (02/96, 07/001 e 03/001) de amora-preta, que estão 

sendo estudadas para originar cultivares adaptadas à região 

Sul do Brasil, verificaram valores de acidez titulável entre 1,30 

e 1,58% em ácido cítrico. A acidez total de amora-preta pode 

variar de 1 a 4% e o pH de 2 a 4. Já a variação dos sólidos 

solúveis tem uma grande amplitude, de 7,5 a 16,1% (Reyes-

Carmona et al., 2005). 

A polpa avaliada apresentou pH de 3,65 ± 0,07. Bischoff 

et al. (2013) ao estudarem amora preta para o 

armazenamento, no tempo zero encontraram o valor de 3,80 

para o pH. Hirsch et al. (2012) verificaram valores na faixa 

entre 2,78 e 3,08, para as cultivares „Tupy‟, „Guarani‟ e 

„Cherokee‟ e seleções 02/96, 07/001 e 03/001 de amora-

prestas. Para os mesmos autores os valores de pH das frutas 

apresentaram valores baixos, conforme esperado, devido as 

suas características naturais de sabor ácido a doceácido, 

sendo uma característica desejável para a industrialização da 

fruta.  

Ainda com relação à caracterização da polpa foram 

observados resultados inferiores a trabalhos relatados na 
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literatura quanto aos sólidos solúveis totais. A polpa de amora-

preta utilizada para produção de bebidas apresentou teores de 

sólidos solúveis totais de 13 °Brix. Sendo que a quantidade de 

sólidos solúveis em amora-preta comumente varia entre 8 

°Brix e 10 °Brix. A variação do teor de SST pode variar em 

função da região de produção ou variedade da fruta (MOTA, 

2006; LAMEIRO et al., 2011), bem como o grau de maturação 

e condições climáticas durante o cultivo. Lameiro et al. (2011) 

descrevem em seu trabalho valores de SST de 8 ºBrix, em 

amostras de amora cultivadas Morro Redondo - RS. Para 

Hirsch et al. (2012) o teor de SST é um indicativo do teor de 

açúcares, e relatam valores que variou entre 7,3 e 10,2 ºBrix 

para a amora-preta. HASSIMOTTO et al. (2008) encontraram 

valores também inferiores (6,9 e 9,2ºBrix). 

 
Tabela 1 - Composição físico-química da polpa de amora-preta 

Parâmetros analisados Valores médios 

Acidez total titulável em ácido cítrico (%) 2,25 ± 0,09 

pH  3,65 ± 0,07 

Sólidos solúveis totais (ºBrix) 13,00 ± 0,00 

Ratio (SST/ATT) 5,78 ± 0,15 

Atividade de água (aw) 0,985 ± 0,003 

SST - Sólidos solúveis totais; ATT - Acidez total titulável em ácido cítrico 

 

Ainda com relação à caracterização da polpa foram 

observados resultados inferiores a trabalhos relatados na 

literatura quanto aos sólidos solúveis totais. A polpa de amora-

preta utilizada para produção de bebidas apresentou teores de 

sólidos solúveis totais de 13 °Brix. Sendo que a quantidade de 

sólidos solúveis em amora-preta comumente varia entre 8 

°Brix e 10 °Brix. A variação do teor de SST pode variar em 

função da região de produção ou variedade da fruta (MOTA, 

2006; LAMEIRO et al., 2011), bem como o grau de maturação 
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e condições climáticas durante o cultivo. Lameiro et al. (2011) 

descrevem em seu trabalho valores de SST de 8 ºBrix, em 

amostras de amora cultivadas Morro Redondo - RS. Para 

Hirsch et al. (2012) o teor de SST é um indicativo do teor de 

açúcares, e relatam valores que variou entre 7,3 e 10,2 ºBrix 

para a amora-preta. HASSIMOTTO et al. (2008) encontraram 

valores também inferiores (6,9 e 9,2ºBrix). 

A amora-preta é uma fruta com textura bastante frágil 

em função de sua constituição física e de sua polpa 

apresentar elevados conteúdos de água. A variedade 

estudada apresentou um teor de atividade de água de 0,985. 

O valor de aw da polpa de amora-preta é classificado de 

acordo com FELLOWS (2006) como alimento altamente 

perecíveis (aw > 0,95).  

Os teores de Ratio (SST/ATT) verificado na amostra 

estudada foi de 5,78%. A relação SST/ATT é uma das formas 

mais utilizadas para avaliação do sabor, sendo mais 

representativa do que a medição isolada de açúcares ou 

acidez. Esta relação dá uma boa ideia do equilíbrio entre 

esses dois componentes, devendo-se especificar o teor 

mínimo de sólidos e o máximo de acidez, propiciando uma 

ideia mais real do sabor (CHITARRA; CHITARRA, 2005).  

Na Tabela 2 encontram-se os valores médios das análises 
físico-químicas das diferentes bebidas tropicais mistas de 
amora-preta e água de coco.   
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Tabela 2 - Valores médios das análises físico-químicas das bebidas 

tropicais mistas de amora-preta e água de coco  

Ensaios 

Resultados 

Sólidos 

solúveis 

totais (ºBrix) 

Acidez total 

titulável (%) 

Ratio 

(SST/ 

ATT) 

pH 
Atividade de 

água (aw) 

1 7,00
d
 0,18

b
 37,23

e
 3,80

a
 0,996

a
 

2 10,00
c
 0,23

a
 43,48

d
 3,71

a
 0,996

a
 

3 14,00
b
 0,15

c
 93,33

b
 3,76

a
 0,994

ab
 

4 17,00
a
 0,16

c
 106,25

a
 3,75

a
 0,994

b
 

5 10,00
c
 0,11

d
 90,90

bc
 3,70

a
 0,996

a
 

Média geral 11,60 0,17 74,23 3,74 0,995 

DMS 1,45 0,45 4,62 0,21 0,006 

CV (%) 1,75 1,50 3,64 0,50 0,045 

Fcal. 242,64** 347,73** 425,27** 2,45
ns

 8,645** 

DMS - Diferença mínima significativa; CV - Coeficiente de variação; 

Fcal – Teste F; ** - Significativo ao nível de 1% de probabilidade; 
ns 

– Não 

significativo; As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si segundo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade.  

 

Observa-se que ocorreu uma variação de 7 a 17 oBrix 

ao elaborar as bebidas mistas; não apresentando diferença 

estatística entre os ensaios 2 e o 5. Verifica-se então que as 

diferentes proporções não influenciaram na bebida, pois ao 

reduzir a concentração da polpa e aumentar o açúcar e a água 

de coco, diferenças significativas não foram percebidas. A 

bebida que apresentou o menor oBrix (ensaio 1) se destaca 

com o maior teor de água de coco. Pode-se considerar que os 

SST da polpa da amora-preta não influenciaram nessa 

formulação, em razão de que MACIEL et al. (2009) verificaram 
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um oBrix de 5,00 para coco verde de 7 meses de idade e 

Brasil (2009), relata que os sólidos solúveis da água de coco 

podem variar 4,5 a 7,0 °Brix. E a amostra com maior oBrix 

(ensaio 4) é a amostra com menor teor de água de coco e 

maior concentração de açúcar.  

A acidez total titulável variou de 0,11 a 0,23%. A 

formulação que apresentou a menor acidez foi o ensaio 5 

(20% de polpa + 10 de açúcar e 70% de água de coco) e o 

ensaio 2 (30% de polpa + 5 de açúcar e 65% de água de 

coco) apresentou o maior valor de acidez. Segundo LIMA et al. 

(2008) ao elaborarem bebida mista à base de água de coco e 

suco de acerola observaram que os valores obtidos para a 

acidez total titulável praticamente não variaram entre as 

formulações, verificaram que o aumento da proporção de suco 

de acerola promoveu menores valores de pH, atribuindo-se à 

acidez elevada deste suco.  

O pH não apresentou diferença significativa para 

nenhuma bebida estudada, com uma média de 3,74; a adição 

de suco de amora-preta e a água de coco baixou o pH da 

bebida a um nível abaixo de 4,0, o que faz com que todas as 

bebidas sejam classificadas como produto de acidez elevada. 

ABREU e FARIA (2007) ao estudarem o pH da água de coco 

in nutura verificaram pH no valor de 5,20, perceberam que ao 

aplicarem a temperatura de 138 oC por 10 segundos reduziu 

para 4,98. MACIEL et al. (2009) verificaram um pH de 4,91 

para coco verde de 7 meses de idade. A aplicação de 

tratamentos auxiliares permite estender a vida de prateleira do 

produto para até seis meses. Para a adequada conservação 

da água de coco, na etapa de formulação, os aditivos são 

escolhidos para exercer funções específicas (conservante, 

antioxidante, acidulante), é obrigatório corrigir com acidulantes 
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orgânicos adequados e mantido em valores inferiores a 4,5 

(ABREU, 2005). Percebe-se que ao adicionar a polpa de fruta, 

ocorreu uma redução do pH, favorecendo para que as bebidas 

possam ser armazenadas por um período sem problemas 

futuros. Silva et al. (2010), também encontrou para água de 

coco variação entre 4,81 a 4,82. Para Nery et al. (2002), a 

avaliação do pH é importante, pois o sabor doce e 

adstringência desejável são atingidos com pH próximos de 

5,5. SILVA et al. (2006) observaram que a adição de suco de 

maracujá (20%) a agua de coco (80%) propiciou o 

abaixamento do pH, a bebida apresentou pH inferior a 4,5, e 

foi tratada termicamente a 90 °C durante 60 s. Carvalho et al. 

(2005) adicionou ácido cítrico para abaixar o pH de uma 

bebida de coco com suco de caju, porque a adição deste suco 

não foi suficiente para baixar o pH para um nível abaixo de 

4,5.  

As atividades de água de todas as bebidas 

apresentaram valores de 0,99. Os ensaios não apresentaram 

diferença estatística (1, 2, 3 e 5), exceto para a bebida 4 que 

apresentou a menor atividade de água, sendo estatisticamente 

igual ao ensaio 3. 

  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que as bebidas formuladas se 

apresentaram altamente perecíveis em razão do alto teor de 

atividade de água, apresentaram características de um 

produto com possibilidade de mercado e que a mistura da 

água de coco com a polpa possibilitou um pH apto para uma 

bebida sem a necessidade de aditivo. O tratamento térmico do 
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tipo hot fill foi uma técnica que se adequou ao produto que 

apresentou uma acidez elevada e possibilitou manter o aroma 

agradável e o sabor da água de coco. 
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RESUMO: Com a intensa urbanização e o consumo cada vez 
maior de alimentos industrializados e de refeições prontas os 
consumidores modificaram seu padrão alimentar para adaptar-
se a nova rotina. É crescente o número de comensais que 
desconhece a composição daquilo que ingere, optando muitas 
vezes por alimentos pouco saudáveis e pobres em nutrientes 
essenciais. Diante dessa problemática o estudo foi 
desenvolvido objetivando realizar avaliação da percepção de 
colaboradores de serviços de alimentação quanto a 
informação nutricional de alimentos na cidade de João Pessoa 
– PB. O estudo transversal foi realizado a partir da escolha 
aleatória de serviços de alimentação, perfazendo 42 pontos 
para a coleta dos dados. A maior parte dos entrevistados 
referiu conhecer a informação nutricional nos alimentos 
embalados, sendo os termos: rotulagem, valor calórico, 
quantidade de gordura, quantidade de sódio, os que os 
entrevistados mais referiram quando eram questionados sobre 
tais informações nutricionais. Apesar de a maioria dos 
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entrevistados reconhecer a informação nutricional nos rótulos 
e declarar que costuma ler, uma parcela significativa sequer 
sabe identificar onde estas informações encontram-se nas 
embalagens de alimentos. Diante dos resultados percebe-se 
que mais ações precisam ser colocadas em prática para que 
tais informações possam ser utilizadas no momento da 
escolha dos alimentos. 
Palavras-chave: rotulagem, food service, restaurantes 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação se define como “o ato de se alimentar”, sendo 

este historicamente associado a reuniões familiares que 

marcaram o dia a dia da sociedade. Com as transformações 

nas relações de trabalho de homens e mulheres, bem como 

mudanças no estilo de vida da população a alimentação fora 

do domicílio passou a ser cada vez mais presente e 

necessária na vida dos trabalhadores. 

A intensa urbanização e industrialização, ocorridas durante 

os anos 1950 e 1960, crescente profissionalização das 

mulheres, mudanças na composição familiar, elevação do 

nível de vida e de educação, além de maior acesso da 

população ao lazer, fez com que a gestão do tempo aplicado à 

alimentação fosse alterada (SANCHES; SALAY, 2011; 

LAMBERT ET AL., 2005; FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

Não só trabalhadores, mas também demais segmentos da 

população como crianças e jovens passaram a alimentar-se 

fora de casa, sendo dada especial atenção dos governantes 

aos programas de alimentação escolar. 
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Dados de estudo realizado por Sanches e Salay (2011) 

com 250 consumidores de food service na cidade de 

Campinas-SP evidenciam ser o almoço a refeição realizada 

com maior frequência fora do domicílio. Uma proporção de 

38,8% dos entrevistados afirmou ter essa prática de quatro a 

sete vezes por semana e cerca de 30,4% dos indivíduos 

jantavam fora de uma a três vezes por semana. De acordo 

com o estudo os principais serviços escolhidos são os 

restaurantes a quilo e self service. Os autores afirmam ainda 

que outros estudos realizados no Rio de Janeiro (CASTELO 

BRANCO; SALAY, 2001) e em Florianópolis (JOMORI, 2006) 

os restaurantes desse tipo também lideram na procura do 

consumidor por refeições fora de casa. 

Atualmente boa parte dos alimentos consumidos fora do 

domicílio são ricos em energia, gordura total e saturada e 

relativamente pobres em micronutrientes (ASHMITA; EYLES; 

MHURCHU, 2012). Consumir alimentos dessa categoria é 

frequentemente associado a hábitos alimentares menos 

saudáveis e maiores chances de ganho de peso. Ao mesmo 

tempo, os alimentos produzidos e consumidos fora de casa 

correspondem a uma parcela crescente do consumo diário de 

energia alimentar, tornando o setor de restaurante e serviço de 

alimentação uma arena importante para a promoção de 

práticas alimentares saudáveis, como parte de uma solução 

de longo prazo para combater a atual epidemia de obesidade. 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (BRASIL, 2003) é obrigatória a rotulagem nutricional 

dos alimentos produzidos e comercializados, qualquer que 

seja sua origem, embalados na ausência do cliente e prontos 

para serem oferecidos aos consumidores. A referida resolução 
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considera que a rotulagem nutricional facilita ao consumidor 

conhecer as propriedades nutricionais dos alimentos, 

contribuindo para um consumo adequado dos mesmos e que 

a informação que se declara complementa as estratégias e 

políticas de saúde dos países em benefício da saúde do 

consumidor. Porém, tal legislação não se aplica aos alimentos 

preparados e embalados em restaurantes e estabelecimentos 

comerciais, prontos para o consumo, incluídos os serviços de 

food service. 

No Brasil, algumas iniciativas vêm sendo implementadas 

para estimular a inserção de informações nutricionais em 

refeições prontas, a exemplo do Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor – IDEC, que está solicitando que as redes de 

fast food do País disponham dessas informações nas 

embalagens dos alimentos (IDEC, 2006). O Ministério da 

Saúde, a partir da portaria nº 1.010 de 08/05/06, restringiu a 

oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura, açúcar 

e sal em escolas do país e no Rio de Janeiro, a publicação do 

decreto no 23.148 de 17/07/03 estabelece que as redes de 

fast food devem adotar tabela legível e visível ao público 

contendo a informação nutricional de todos os produtos 

oferecidos com base na legislação vigente para rotulagem 

(MAESTRO; SALAY, 2008). 

Diante dessa problemática o estudo foi desenvolvido com o 

objetivo de realizar uma avaliação da percepção de gestores 

de serviços de alimentação quanto a informação nutricional de 

alimentos na cidade de João Pessoa – PB.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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 O presente estudo transversal foi realizado na Cidade de 

João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, no Brasil. Foram 

escolhidos estabelecimentos que se enquadrassem como 

“Serviços de Alimentação”. Um total de 48 estabelecimentos 

de diferentes regiões da cidade foi incluído na pesquisa, no 

entanto, seis não autorizaram a execução do estudo nas suas 

instalações, perfazendo assim 42 pontos para a coleta dos 

dados.  

 Em cada estabelecimento a entrevista era conduzida pelo 

responsável técnico no momento da intervenção. Os critérios 

de inclusão foram idade igual ou superior a 18 anos, ser 

alfabetizado e não ter evidência de problemas físicos ou 

mentais que pudessem comprometer a veracidade dos dados 

da entrevista.  

 Os responsáveis por responder o questionário no 

momento da entrevista foram designados pelos próprios 

gestores dos locais e participaram voluntariamente, tomando 

ciência dos objetivos do estudo. O tempo médio de duração da 

entrevista foi de aproximadamente 15 minutos. Para a 

realização da coleta de dados foi utilizado um questionário 

estruturado e pré-testado. O questionário continha 15 

questões que englobavam a caracterização do local e o 

comportamento em relação à opinião sobre as informações 

nutricionais contidas nos rótulos dos alimentos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando questionados quanto ao conhecimento do 

significado dos termos: “Informação Nutricional”, 88,1% (n=37) 

afirmaram ter conhecimento sobre o tema, contra 11,9% (n=5) 
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que referiu desconhecer tais termos. Como pode ser visto na 

Figura 1, os entrevistados identificaram, dentre os termos 

apresentados (dietas, valor calórico dos alimentos, rotulagem, 

composição química dos alimentos, legislação e alimentação), 

que tinham relação com a frase: “Informação Nutricional em 

alimentos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Percentual de colaboradores de serviços de alimentação que 

referiram os termos descritos na figura como tendo relação com 

“Informação Nutricional em alimentos”. 

 

 Como pode ser observado na figura 1, os termos 

“Rotulagem” e “Valor Calórico” foram referidos por mais de 

50% dos entrevistados como tendo relação com a informação 

nutricional de alimentos. O valor calórico expressa a 

quantidade de caloria do determinado alimento e é uma 

informação importante que permite ao consumidor saber 

quantas calorias estará consumindo ao ingerir determinado 

alimento. Alguns estudos apontam que consumidores tem 

maior facilidade de entender e procurar a informação sobre 

valor calórico, por ser um termo familiar e que constantemente 
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é veiculado na mídia, também estando associado ao ganho de 

peso e aumento de doenças como diabetes e doenças 

cardiovasculares (BENDINO, POPOLIN, OLIVEIRA, 2012). 

 Quando os entrevistados foram questionados sobre a 

capacidade de reconhecer e identificar a informação 

nutricional em rótulos de alimentos e mais, se costumavam ler 

as informações nesses rótulos, mais de 70% referiram 

conhecer e ter o hábito de consultar a informação nutricional 

de alimentos, como pode ser visto na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Distribuição de entrevistados que reconhece (identifica) e 

costuma ler a informação nutricional em rótulos de alimentos embalados 

prontos para consumo. 

Resposta Reconhece a informação 

nutricional em rótulos de 

alimentos 

Costuma ler a informação 

nutricional impressa em 

rótulos de alimentos  

Nº % Nº % 

Sim 32 76,2 30 71,4 

Não 9 21,4 11 26,20 

Não sabe 1 2,1 1 2,4 

 

Apesar de a maioria dos entrevistados reconhecer a 

informação nutricional nos rótulos e declarar que costuma ler, 

uma parcela significativa sequer sabe identificar onde estas 

informações encontram-se nas embalagens de alimentos. 

Apesar de todos os esforços dos órgãos governamentais em 

divulgar a rotulagem nutricional e padronizar tais informações 

a serem apresentadas nas embalagens, mais recursos 

precisam ser direcionados para a ampliação do 

reconhecimento e utilização dessas informações, tendo em 

vista que tais informações nutricionais são construídas e 
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apresentadas ao consumidor no sentido de estimular um 

consumo consciente e saudável de alimentos diariamente. 

A tabela 3 apresenta o percentual de entrevistados que 

mencionou os dados da informação nutricional considerados 

mais importantes. 

 
Tabela 2 – Dados da tabela de informação nutricional considerados mais 

importantes segundo os entrevistados. 

Elementos da informação 

nutricional 

Nº % 

Valor calórico 23 54,8 

Quantidade de carboidratos 12 28,6 

Quantidade de proteínas 5 11,9 

Quantidade de gorduras 17 40,5 

Quantidade de fibras 4 9,5 

Quantidade de sódio 17 40,5 

 

De acordo com os dados apresentados pela tabela 3, o 

valor calórico, a quantidade de gordura e o teor de sódio são 

os itens considerados de maior importância ao se consultar a 

informação nutricional de um alimento. Outros estudos 

também apontaram o teor de gordura (SOUZA, et al., 2011) e 

o teor de sódio (BENDINO, POPOLIN, OLIVEIRA, 2012) como 

os mais consultados na informação nutricional, fato que pode 

ser explicado pelo maior conhecimento dos consumidores a 

respeito da relação entre consumo de sódio e gordura e 

aumento da incidência de hipertensão e doenças 

cardiovasculares.  

Quando questionados quanto a importância de existir 

informação nutricional nos rótulos de alimentos embalados, 

97% dos entrevistados (n=41) referiu ser importante, porém no 
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momento da compra dos alimentos apenas 78% (n=33) refere 

levar em consideração tais informações nutricionais, na hora 

de decidir se leva ou não o produto para casa. O que significa 

que para muitos consumidores, apesar de reconhecerem a 

informação nutricional, a mesma não exerce grande influência 

na escolha de seus alimentos. 

 A obrigatoriedade da apresentação de informação 

nutricional restringe-se a alimentos embalados, estando os 

alimentos prontos para consumo dispensados de tal 

declaração. No entanto, quando questionados sobre a 

possibilidade da existência dessas informações em refeições, 

mais de 90% dos entrevistados referiu que gostaria de 

encontrar tais dados também nesses grupos de alimentos. 

Dessa forma a rotulagem nutricional poderia ser estendida a 

alimentos prontos para consumo, o que iria fornecer ao 

consumidor mais informações a respeito daquilo que está 

sendo adquirido.  

 

3 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados percebe-se que apesar do 

conhecimento significativo que os consumidores apresentam 

sobre informação nutricional, muitas ações ainda precisam ser 

postas em prática para que tais informações possam ser 

utilizadas no momento da escolha dos alimentos. 
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RESUMO: A desidratação osmótica consiste na imersão de 
um determinado alimento em um meio concentrado com 
pouca atividade de água. O objetivo do presente trabalho foi 
otimizar o processo de desidratação osmótica do mamão 
papaya Golden (Carica papaya L.), identificando os fatores 
que viabilizam a aquisição de um melhor produto. Realizou-se 
um delineamento estatístico para definição dos valores de 
°Brix e ácido láctico, como agentes osmóticos e as variáveis 
como temperatura e tempo definidos aleatoriamente. A 
pesquisa evidenciou que o aumento da concentração da 
solução osmótica promoveu aumento na taxa de perda de 
água e redução de massa devido ao aumento na pressão 
osmótica no exterior da fruta durante todo o período de tempo, 
onde os ensaios correspondentes aos maiores valores de 
°Brix se igualaram estatisticamente, tendo também entre si a 
aceitabilidade dos provadores sem possuir diferenças 
significativas na maioria dos atributos. Concluiu-se assim que 
a Desidratação osmótica é uma tecnologia de baixo custo de 
forma a gerar alimentos seguros e de alta aceitabilidade, sem 

mailto:karine.kpa@hotmail.com
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grandes perdas nutricionais e mantendo os atributos 
sensoriais muito parecidos com a fruta in natura. 
Palavras-chave: Mamão desidratado. Planejamento Fatorial. 
Aceitabilidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Nos países com baixo índice de desenvolvimento, onde 

persistem grandes deficiências na infraestrutura de mercado, 

as perdas pós-colheita de produtos perecíveis podem variar 

entre 25 e 50% da produção, como consequência da elevada 

atividade de água que tais produtos possuem (DIONELLO, 

2007). 

As frutas e as hortaliças podem ser desidratadas por 

diferentes métodos, o mais comum no Brasil é a desidratação 

em secadores do tipo cabine com bandejas e circulação 

forçada de ar quente. Nos últimos dez anos, com o surgimento 

de secadores dimensionados corretamente e com preços mais 

acessíveis às empresas de pequeno e médio porte, fez com 

que os produtos existentes fossem melhorados e que outros 

produtos fossem desenvolvidos (FRUTAL, 2013). 

Os processos industriais em que há redução da 

atividade de água surgem como alternativa para solucionar 

e/ou minimizar os problemas citados, trazendo, assim, as 

seguintes vantagens em relação ao produto: redução no custo 

de transporte e armazenamento; estabilidade microbiológica e 

química; aumento na oferta em épocas em que a safra se 

tenha finalizado, e redução nas perdas devido à deterioração; 

além dessas vantagens, há o fato de se agregar valor ao 

produto (ANDRADE, et al., 2003). 
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A presente pesquisa teve como objetivo avaliar os 

efeitos da Desidratação Osmótica (DO) a partir do 

planejamento da matriz decodificada, realizando o 

aperfeiçoamento das variáveis ºBrix, Ácido Láctico, 

temperatura e tempo, no processo de desidratação osmótica 

do Mamão Papaya Golden (Carica Papaya L.), otimizando a 

transferência de massa ocorrida durante a desidratação 

osmótica e padronizando o processamento de desidratação 

osmótica no Mamão Papaya Golden. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados 30 frutos da variedade Golden, 

observando-se critérios de grau de maturação (pela avaliação 

da textura e cor da casca), foram lavados em água corrente, 

para retirar os excessos de sujidades, imersos em água 

clorada (50 ppm/ 10 min); depois secos em temperatura 

ambiente para realização dos estudos experimentais. A 

sacarose comercial foi utilizada para a obtenção das soluções 

osmóticas em conjunto com o ácido láctico. 

Os mamões foram selecionados, lavados e pesados em 

balança analítica, as sementes foram removidas e a polpa foi 

cortada em cubos de aresta 2,0 cm². Os cubos foram imersos 

em solução osmótica de sacarose e mantidos em estufas BOD 

sob temperatura e tempo predeterminados. A quantidade de 

solução foi calculada para se manter a proporção fruto/solução 

de 1:4, sendo imerso 100g de fruto em 400ml de solução 

osmótica.  

Para avaliar a eficiência da operação de desidratação 

osmótica foram determinados o ganho de sólidos (GS), a 

perda de água (PA) e a redução de massa (RM), calculados 
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conforme as Eqs. 1, 2 e 3, respectivamente (Dionello et al., 

2009). 

 

 

Em que: 

Mi - massa inicial do mamão in natura, g 

Mf - massa do mamão após desidratação osmótica, g 

Xi - fração de água do mamão in natura 

Xf - fração de água do mamão após desidratação osmótica 

 

Foi utilizado um planejamento fatorial 2² completo com 6 

pontos fatoriais (níveis ±1), 3 pontos centrais (nível 0) e 4 

pontos axiais (±α), totalizando 11 ensaios, com as seguintes 

variáveis independentes: 1) Sacarose (ºBrix); 2) ácido Láctico 

com o objetivo de encontrar as melhores condições para a 

desidratação osmótica do mamão, tendo os espaços de 

tempo, 15, 30, 60, 120, 240 e 480 minutos na temperatura de 

50ºC, todos de forma aleatória com base em estudos 

correlacionados  
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Tabela 1: Representação delineada dos valores de °Brix e percentual de 
ácido láctico. 

 
 

Tabela 2:Representação delineada dos ensaios determinados, Matriz do 
planejamento decodificada em função da alternância de °Brix e Teor de 
ácido láctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o ensaio sensorial as amostras foram codificadas 

com números aleatórios de três dígitos, servidas em copos 

descartáveis de 50 mL e cobertos com papel alumínio a 60 

juízes não treinados. Cada provador recebeu um copo com 
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água e uma ficha de avaliação com alguns atributos 

sensoriais. 

Todo o experimento foi realizado em duplicata e as 

respostas obtidas em todos os ensaios foram avaliadas quanto 

aos efeitos principais e as interações entre os fatores 

empregando-se o programa computacional Statistica 7.0 ao 

nível de significância de 5%. A significância dos modelos foi 

testada por análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey 

(p<0,05) com grau de confiança de 95%. Para a otimização do 

processo foi utilizada a Metodologia de Superfície de Resposta 

(MSR). 

Considerando a exigência do Conselho de Saúde este 

estudo foi submetido à apreciação e aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde da Paraíba (SISNEP 

- Processo nº: 1009), tendo em vista a realização de Análises 

Sensoriais com humanos, os quais assinaram o termo do 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), consentindo em 

participar da pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa evidenciou que o aumento da concentração 

da solução promoveu aumento na taxa de Perda de Água (PA) 

e Redução de Massa (RM) devido ao aumento na pressão 

osmótica no exterior da fruta durante todo o período de tempo 

(Figura 1). Um incremento na interação tempo e na 

concentração de sacarose conduziu a um aumento da PA; 

para a RM a concentração de sacarose (linear) onde se 

apresentou efeito positivo 
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Figura 1: (A) Valores de ganho de sólidos (GS), (B) perda de água (PA) e 
(C) redução de massa (RM) dos mamões submetidos à desidratação 
osmótica a 50°C durante os tempos de 15, 30, 60, 120, 240 e 480 min. 
 

Os ensaios 2, 4, 6, respectivamente; 63,5°Brix - 0,01% 

ácido láctico, 63,5°Brix - 0,08% ácido láctico e 70°Brix - 0,05% 

ácido láctico não mostraram diferenças estatísticas, 

enquadrando assim como melhores concentrações de agentes 

osmóticos, causando uma maior diminuição na Perda de Água 

(PA) no tempo de 480 min a 50°C (Figura 1 B), todavia esses 

mesmos ensaios foram os que mais agregaram solutos, 

devido a sua alta concentração (Figura 1 A). 

Os ensaios 1,3,5,7,8,9,10,11 formam o segundo grupo 

como variáveis que não mostraram diferença significativa 

entre elas, porém não atingiram a potencialidade de 

desidratação em comparação ao primeiro grupo, o ensaio 8 
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(47,5°Brix-0,1% ácido láctico) foi o que mais se mostrou 

susceptível a desidratação, apesar de não ter diferença 

significativa (Figura 1C). 

Segundo Sousa et al.(2003), estudando a desidratação 

osmótica de bananas processadas, verificaram que tanto a 

concentração da solução quanto a proporção fruto:solução 

influenciam o transporte de massa. Obtiveram, ao final de 

cinco horas de processo perdas de água na faixa de 18,71% a 

33,14%, e ganhos de sólidos entre 4,74% e 14,69%, utilizando 

soluções de sacarose a 45,55 e 65°Brix. 

 A supersaturação de °Brix nas soluções de sacarose foi 

o fator determinante para a obtenção do melhor resultado, a 

agregação de sólidos ao produto foi consideradamente 

elevada, tendo em vista que um dos objetivos era o menor 

ganho de sólidos (GS) associado com a maior Perda de Água 

(PA), todavia como a figura 1 evidenciou o melhor produto 

com maior índice de PA foram os que mais agregaram sólidos, 

fazendo com que premissa da PA se sobreponha ao GS. 

É observado que ao longo do tempo de desidratação 

vai ocorrendo uma estabilização dos ensaios em relação a 

Perda de Água (PA), Redução de Massa (RM) e Ganho de 

Sólidos (GS) devido ao equilíbrio atingido pelo sistema 

osmótico. Esse comportamento foi estudado por Santos 

(2003), que verificou a estabilidade do sistema osmótico em 

diferentes matérias-primas. 

É possível observar na Figura 1 A, que aos quinze 

minutos da desidratação osmótica o ganho de sólidos é mais 

significativo. Com o passar do tempo essa taxa estabiliza e 

tende a permanecer em uma estruturação mais constante, um 

dos fatores mais influentes no GS dos primeiros tempos é 

significante ao teor de °Brix das soluções em que o fruto está 
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imerso. Esses resultados confirmam os obtidos por Kowalska 

e Lenart (2001), que indicam que a maior transferência de 

massa do sistema ocorre na primeira hora de pré-tratamento 

osmótico.  
 

Tabela 3: Valores de ganho de sólidos (GS), perda de água (PA) e 
redução de massa (RM) dos mamões submetidos a desidratação osmótica 
no tempo de 480 min e temperatura de 50 °C. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as variáveis de tempo inseridos na faixa de 

temperatura de 50°C, foi escolhido o tempo de 480 minutos, 

devido a sua potencialidade na desidratação osmótica, apesar 

do ganho de sólidos ser maior que nas outras variáveis de 

tempo, o mesmo se mostrou mais eficaz na Perda de Água 

(PA) e Redução de Massa (RM), destacando-se assim os 

ensaios 2, 4 e 6 que formam o grupo com melhor eficiência na 

desidratação e o ensaio 8 que representa os valores do 

segundo grupo.  

A maximização do processo de desidratação por 

osmose resultou em uma diminuição da umidade acima da 

esperada, tornando-se assim o GS um coadjuvante na 
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desidratação, podendo o mesmo ser relevado em comparativo 

mutuo com o resultado total. 

A incorporação de sólidos no grupo de maior Redução 

de Massa (RM) ocorreu devido à alta concentração osmótica 

do meio hipertônico que se encontrava em uma faixa de 63,5 – 

70° Brix e pela temperatura de 50°C, todavia a PA se mostrou 

em um índice além do esperado, diminuindo assim os 

possíveis desenvolvimentos de micro-organismos, além de 

manter a característica da cor de forma uniforme.  
 

Tabela 4: Efeitos estimados para o GS, PA e RM durante a desidratação 
osmótica e coeficientes de regressão. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 4 evidencia as médias para RM, GS e PA, e 

seus pressupostos coeficientes de regressão, onde os valores 

mais representativos se encontram destacados, eles se 

mostram em forma linear (R²). Os coeficientes de 
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determinação dos modelos indicaram que o comportamento 

da resposta pode ser explicado pela função estimada. 

A faixa de ºBrix do grupo 1 que obtiveram os melhores 

resultados correspondente aos ensaios 2, 4 e 6 estão entre 

63,5 e 70°Brix, no estudo de Azeredo e Jardine (2000), Para o 

processo de desidratação osmótica de abacaxi, foram 

determinadas como condições ótimas, tomando-se por base a 

maximização da perda de massa: abacaxi revestido com 

cobertura de alginato de cálcio, desidratado por 220-270 

minutos, em solução de sacarose a 66° 69° Brix, a uma 

temperatura dentro da faixa de 42° a 47° C.  

Os rompimentos das paredes celulares vegetais a partir 

da desidratação osmótica propiciam a Perda de Água devido 

ao extravasamento do liquido intracelular, todavia também 

facilitam a incorporação de sólidos resultante da atuação da 

força motriz que gera o fluxo de massas. 

O aumento da concentração da solução de sacarose 

gerou fluxos de massas que ocasionaram uma variação da 

concentração da solução e diminuição dos gradientes de 

concentração entre a fruta e a solução osmótica, ao longo do 

processo, promovendo um aumento na taxa de perda de água  

(DALLA; GIROUX, 2001).  
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Figura 2: Superfícies de resposta que correlacionam o ganho de sólidos A, 
a perda de água B e a redução de massa (C) com a concentração de 
sacarose osmótica e concentração de ácido láctico. Sendo GS-ganho de 
sólidos; PA-Perda de água; RM-redução de massa; [sac]-concentração de 
sacarose; [al]-concentração de ácido láctico e R²-coeficiente de 
determinação. 

 

Os gráficos de superfície de resposta obtiveram um R² 

com percentual maior que 90% classificando-se como 

confiáveis, o gráfico A correlaciona as concentrações de ácido 

láctico e sacarose com o ganho de sólidos, mostrou-se que 

quanto maior o °Brix maior o ganho de sólidos. A figura 2 B 

correlaciona a perda de água para com as concentrações de 

sacarose e ácido láctico, mostrando que o alto teor de 

sacarose na solução leva a uma maior perda de água. A figura 

2 C representa a influência do alto teor de °Brix com a redução 

de massa sem a influência do ácido láctico, havendo assim 

uma representação da correlação entre as variáveis, onde o 

ácido láctico foi o que menos afetou o processo e mostrou um 

efeito negativo para a RM. As equações descrevem como 

seriam os efeitos estimados para GS, PA e RM em 

concentrações diferentes das que foram aplicadas no estudo.  

As variáveis de Tempo, temperatura e °Brix 

(concentração de sacarose) foram os principais fatores 

determinantes para o sucesso da desidratação, sabendo-se 

que a uma temperatura ótima (50°C), com o tempo prolongado 

(480min) e um alto teor de °Brix (63,5 - 70) se consegue elevar 

a PA, com um considerável GS e uma boa RM, obtendo assim 

um produto desidratado com aspectos sensoriais 

conservados. 
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Tabela 5: Médias das notas atribuídas pelos provadores no teste de 
aceitabilidade dos pedaços de mamão submetidos à desidratação osmótica 
e que obtiveram maior redução de massa (RM) durante 480 min a 50°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise sensorial das amostras mostrou-se acima da 

nota 5 entre gostei ligeiramente e gostei moderadamente, 

sendo assim classificada como aceita, não apresentando 

diferenças significativas, exceto no atribulo relacionado a Cor, 

onde T2 se mostrou diferente de T6, todavia T2 

estatisticamente não teve diferenças significativas em relação 

a T4 e T8, da mesma forma T6 não se diferenciou de T4 e T8, 

segundo o teste de Tukey que avalia analises sensoriais 

acima de 3 amostras, onde T2, T4, T6 e T8 representam 

respectivamente os ensaios 2, 4, 6 e 8 da matriz de 

planejamento decodificada. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

   Após o termino da otimização pode-se constatar que o 

aumento no teor de °Brix nas soluções de sacarose em 

conjunto com a variável tempo leva a obtenção de um melhor 

produto desidratado devido a permeabilidade osmótica da 

membrana vegetal que acarreta numa maior PA, GS e RM. 

Entende-se assim que a Desidratação osmótica é uma 
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tecnologia de baixo custo financeiro e operacional de forma a 

gerar alimentos seguros na forma biológica, química e física 

tendo boa aceitabilidade, sem grandes perdas nutricionais, 

tendo assim vitaminas, fitoquímicos entre outros nutrientes 

que geralmente são degradados no processo de desidratação 

com utilização de calor, de forma íntegra e bioátiva, mantendo 

os atributos sensoriais muito parecidos com a fruta in natura o 

que proporciona uma melhor variável na forma de utilização, 

podendo ser empregado nos desenvolvimentos de novos 

outros produtos, comercializado em sua forma desidratada ou 

por ser classificado como um alimento como de umidade 

intermediária é um produto passível de ser incluído como 

ingrediente para sobremesas e gelados comestíveis. 
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RESUMO: A produção e processamento do fruto da palma 

forrageira (figo da índia) nas regiões semiáridas nordestinas 

poderá ser uma nova alternativa para o desenvolvimento 

econômico local, uma vez que essa cultura é destinada quase 

que exclusivamente para alimentação animal. Assim, 

objetivou-se obter e caracterizar quanto a parâmetros físicos e 

químicos a polpa de figo da índia liofilizada. A polpa foi 

manipulada de dois modos distintos: padrão não adicionado 

de aditivo e amostra adicionada de 30% de maltodextrina. As 

amostras foram congeladas e liofilizadas em liofilizador de 

bancada na temperatura de -50 °C por 76 h, sendo na 

sequência desintegradas e acondicionadas em embalagens 

laminadas. As amostras in natura e liofilizadas (padrão e 

formulada) foram submetidas a análises de qualidade, 

observando-se que adição de maltodextrina à polpa de figo da 

índia alterou significativamente (p<0,05) as características 

mailto:mary_uepb@hotmail.com
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físicas e químicas tanto da amostra in natura quanto da 

liofilizada. As amostras em pó obtidas apresentaram-se com 

valores de atividade de água reduzidos e elevadas 

concentrações de ácidos orgânicos, açúcares e minerais 

promovidos pela redução de umidade. Houve ainda 

concentração da cor nas amostras em pó, sendo mais 

intensificada nas amostras isentas de maltodextrina. 

Palavras-chave: Cactácea. Desidratação. Controle de 

qualidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A palma forrageira (Opuntia ficus indica Mill) pertence à 

família das cactáceas, sendo excepcionalmente adaptada às 

condições edafo-climáticas do semiárido. Essa cultura é 

produzida na região Nordeste para exploração dos cladódios 

ou “raquetes” para ração animal. A palma, como é mais 

conhecida, vegeta perfeitamente no clima semiárido brasileiro 

e produz, assim, forragem e frutos, mesmo em anos com 

menores índices pluviométricos (GRANGEIRO et al., 2007). O 

fruto da palma, conhecido como figo da índia, é ovóide, 

possuindo 5-10 cm de comprimento e 8-10 cm de largura 

(LEUENBERGER, 1991) e casca amarela ou roxa com 

espinhos no pericarpo (LOPES & SILVA, 2006). 

O figo da índia é doce, suculento e comestível 

(LEUENBERGER, 1991). Sua polpa tem aparência porosa, 

com pequenas e numerosas sementes, sabor doce e com leve 

acidez (LOPES & SILVA, 2006), podendo apresentar-se 

vermelha, amarela ou roxa, o que se deve à presença de 

betalaínas e betacaroteno (SILVA et al., 2013). De acordo com 

Marques et al. (2011), o fruto da palma forrageira possui 
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elevado valor nutritivo, apresentando em sua composição 

fibras, carboidratos solúveis e cálcio, sendo rico em vitaminas 

(principalmente A e C) e magnésio, além de elevador teor de 

umidade, em torno de 82%, o que propicia condições para o 

crescimento microbiano.  

Medina et al. (2007) afirmaram que frutos com teor 

elevado de umidade são altamente perecíveis, apresentando 

perdas superiores a 30% após a colheita, quando 

armazenados à temperatura ambiente, necessitando de 

utilização de um método de conservação com o objetivo de 

diminuir estas perdas. Neste sentido, a preservação de 

alimentos por meio da desidratação permite que o produto 

obtido tenha uma vida útil maior, em razão da redução da 

atividade de água, associada à redução no custo do transporte 

e armazenamento, devido à leveza e à compactação, 

combinadas com a maior estabilidade microbiológica e 

química (FELLOWS, 2006).  

Estão disponíveis na literatura inúmeros estudos 

envolvendo a desidratação de polpa de frutas (OLIVEIRA et 

al., 2011; LISBÔA et al., 2012; MOREIRA et al., 2013; 

CANUTO et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014), objetivando 

aumentar a retenção das propriedades nutritivas e sensoriais 

do produto desidratado. Dentre os métodos utilizados destaca-

se a desidratação por liofilização, também chamada de 

criosecagem ou criodesidratação. Este método constitui-se em 

um processo de secagem em que a água, ou outro solvente 

do produto, previamente congelado, passa diretamente do 

estado sólido para o gasoso (sublimação), em condições 

especiais de temperatura e pressão. Para isto faz-se 

necessário que a temperatura e a pressão parcial de vapor 

d'água sejam inferiores às do ponto triplo (PEREDA, 2005). 
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Em razão da maior parte da palma forrageira produzida 

no Brasil ser destinada a alimentação animal, a obtenção de 

figo da índia em pó poderia agregar valor à espécie, além de 

aumentar a vida útil do produto pela redução de umidade. A 

liofilização permitiria disponibilizar mais uma opção de produto 

e/ou ingrediente para a indústria de alimentos, com 

possibilidade de aumento da renda de pequenos produtores 

de palma no semiárido nordestino.  

Ante o exposto, e considerando-se a necessidade de 

estudos de processamento de frutas exóticas, o presente 

trabalho objetivou obter a polpa de figo da índia em pó pelo 

método de liofilização e caracterizar química e fisicamente os 

pós produzidos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados frutos maduros de figo da índia 

(Opuntia ficus indica Mill) adquiridos na microrregião de 

Campina Grande - PB, com coloração da casca variando entre 

alaranjado e vermelho, e maltodextrina com dextrose 

equivalente igual a 10 (DE 10) como adjuvante de secagem.  

Os frutos da palma forrageira foram transportados em 

caixas plásticas para o laboratório, onde foram selecionados 

quanto a integridade física, submetidos a lavagem em água 

corrente para remoção de sujidades oriundos do campo e 

higienizados em solução de hipoclorito de sódio na 

concentração de 50 ppm durante 15 min. Posteriormente, 

procedeu-se a abertura manual dos mesmos, separando-se a 

polpa, contendo pequenas sementes, das cascas. A polpa 

seguiu para despolpadeira mecânica para remoção das 

sementes, sendo na sequência envasada em sacos de 
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polietileno de baixa densidade e estocada em freezer 

horizontal na temperatura de -18 °C, até início dos 

experimentos. 

Para composição dos tratamentos destinados a 

liofilização, a polpa de figo da índia foi manipulada de dois 

modos distintos: no primeiro a polpa integral foi passada em 

peneiras com malhas de 2,5 mm para obtenção de uma polpa 

refinada (amostra padrão); e no segundo, após processo de 

refino, adicionou-se 30% de maltodextrina procedendo-se a 

homogeneização em liquidificador durante 1 min (amostra 

formulada). Ambas as amostras foram acondicionadas em 

formas plásticas e submetidas ao congelamento lento através 

do contato direto das mesmas com o ambiente resfriado em 

freezer à -18 °C por 48 h. Em seguida, as amostras 

congeladas foram transferidas para o liofilizador (Terroni, LS 

3000), onde foram desidratadas na temperatura de -50°C por 

76 h. Após a liofilização as amostras foram desintegradas em 

almofariz com pistilo para obtenção dos pós.  

As polpas in natura e liofilizadas (padrão e formulada) 

foram submetidas às seguintes análises físicas e químicas, em 

triplicata: umidade, sólidos totais, acidez total titulável (ATT), 

sólidos solúveis totais (SST), pH, açúcares redutores, ácido 

ascórbico e cinzas segundo metodologias do Instituto Adolfo 

Lutz (2008); ratio por meio da relação dos SST/ATT; atividade 

de água, a 25 oC, através da leitura direta das amostras em 

higrômetro Aqua-Lab, modelo 3TE da Decagon; e cor em 

espectrofotômetro portátil Hunter Lab Mini Scan XE Plus, 

modelo 4500 L, obtendo-se os parâmetros L*, a* e b*, em que 

L* define a luminosidade (L* = 0 – preto; e L* = 100 – branco) 

e a* e b* são responsáveis pela cromaticidade (+a* vermelho e 

–a* verde; +b* amarelo e –b* azul). A partir destes valores, 

Obtenção e caracterização física e química da polpa de figo-da-índia em pó 

pelo método de liofilização 
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calcularam-se os valores de croma (C*) pela equação c*= 

[(a*)2+(b*)2]0,5 e os valores de ângulo de tonalidade (ângulo h°) 

pela equação h*= tan-1 b*/a*.  

Os resultados foram tratados utilizando-se o programa 

computacional Assistat versão 7.5 beta, através do 

delineamento experimental inteiramente casualizado dos 

tratamentos sem e com maltodextrina (padrão e formulada) 

analisados separadamente para as amostras antes e após a 

liofilização (in natura e liofilizadas), com três repetições cada. 

A comparação entre as médias das amostras com e sem 

maltodextrina feita pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os valores médios da 

umidade, sólidos totais, atividade de água, ácido ascórbico e 

açúcares redutores das polpas de figo da índia in natura e 

liofilizadas. Observa-se que a adição de maltodextrina 

promoveu redução significativa da umidade da polpa, com 

diminuição de aproximadamente 20% de água comparando-se 

a amostra padrão com a formulada. Isto está relacionado ao 

aumento dos sólidos, que por sua vez foi inversamente 

proporcional à redução de umidade, proporcionado pelo 

acréscimo da maltodextrina. Após processo de liofilização, o 

teor de umidade decresceu para valores inferiores a 20% em 

ambas as amostras (padrão e formulada), sendo constatado 

menor valor no pó contendo maltodextrina, o que sugere que a 

sua adição favoreceu a difusão de água. Essa observação 

está de acordo com Oliveira et al. (2014) que, ao liofilizarem 

polpa de cajá, reportaram menor conteúdo de umidade na 
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amostra contendo maltodextrina em relação a amostra padrão, 

sem aditivo de secagem. 

 
Tabela 1. Valores médios das análises de umidade, sólidos totais, 

atividade de água, ácido ascórbico e açúcares redutores da polpa de figo 

da índia in natura e liofilizada. 

Parâmetro 

Concentração 

de maltodextrina 

(%) 

Amostra 

In natura Liofilizada 

Umidade (%) 
0 (padrão) 89,61 ± 0,25 a 18,68 ± 0,29 a 

30 (formulada) 71,64 ± 0,21 b  13,71 ± 0,13 b 

Sólidos totais 

(%) 

0 (padrão) 10,39 ± 0,25 b 81,32 ± 0,29 b 

30 (formulada) 28,36 ± 0,21 a 86,29 ± 0,13 a 

Atividade de 

água a 25 
o
C 

0 (padrão) 0,988 ± 0,002 a 0,328 ± 0,002 a 

30 (formulada) 0,980 ± 0,002 b 0,319 ± 0,001 b 

Ácido ascórbico 

(mg/100 g) 

0 (padrão) 1,51 ± 0,01 a 15,06 ± 0,06 a 

30 (formulada) 1,48 ± 0,01 b 6,02 ± 0,01 b 

Açúcares 

redutores (% 

glicose) 

0 (padrão) 16,61 ± 1,11 a 94,94 ± 0,10 a 

30 (formulada) 8,61 ± 0,39 b 40,92 ± 0,15 b 

Obs.: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna para o 

mesmo parâmetro não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 

 A atividade de água (aw) após a adição de maltodextrina 

permaneceu superior a 0,98 na polpa in natura formulada, 

indicando que ainda tem condições propícias para o 

desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Em 

virtude desses valores sugere-se, além de processamento 

higiênico-sanitário satisfatório, a rápida manipulação da polpa 

com vistas a evitar contaminação. As amostras em pó 

atingiram aw inferior a 0,40, o que garante sua estabilidade 

microbiológica durante a estocagem, uma vez que Franco & 

Landgraf (2003) relataram que valores de aw inferiores a 0,60 
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não favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. É 

possível perceber que a amostra em pó contendo 

maltodextrina revelou aw inferior ao pó padrão, provavelmente 

em razão do menor teor de umidade.  

O ácido ascórbico apresentou-se abaixo de 2 mg/100 g 

nas amostras in natura, atestando que o figo-da-índia não é 

uma boa fonte desse micronutriente, sendo necessário se 

ingerir quase 3 Kg de polpa para se ter a Ingestão Diária 

Recomendada (IDR) para um adulto que é de 45 mg/100 g de 

vitamina C (ANVISA, 2005). Após o processo de liofilização 

houve concentração do ácido ascórbico, para qualquer 

amostra avaliada (padrão e formulada), percebendo-se que a 

amostra isenta de maltodextrina contém o maior valor, visto 

que o adjuvante de liofilização promoveu diluição dos 

componentes da polpa. Canuto et al. (2014) liofilizaram polpa 

de mamão adicionado de maltodextrina e também 

evidenciaram que a adição do aditivo promoveu redução de 

ácido ascórbico, estando em conformidade com o observado 

no presente estudo.  

Os açúcares redutores (AR) das polpas in natura foram 

afetados pela adição de maltodextrina, havendo diluição desse 

constituinte na amostra acrescentada do aditivo, podendo ser 

explicado pelo fato do adjuvante utilizado ser constituído na 

maior parte por carboidratos complexos, a saber, o amido 

(ADITIVOS & INGREDIENTES, 2015). Após a desidratação, 

observou-se aumento na concentração de AR, sendo esta 

elevação mais acentuada na amostra padrão, apesar de 

possuir maior teor de umidade, corroborando com os dados de 

Canuto et al. (2014), que encontraram menores concentrações 

de AR em polpas de mamão em pó adicionadas de menor 

concentração de maltodextrina. 
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Têm-se na Tabela 2 os valores médios dos sólidos 

solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), ratio, pH e 

cinzas das polpas de figo-da-índia in natura e liofilizada. A 

adição de maltodextrina à polpa in natura promoveu elevação 

significativa dos SST, o que já era esperado, uma vez que o 

aditivo utilizado é um amido hidrolisado que consiste em 

unidades de α-D-glicose. Após a liofilização, houve 

considerável aumento dos SST, relacionado não apenas à 

concentração de açúcares, mas também de ácidos orgânicos 

e pigmentos. Entres as amostras em pó avaliadas, a 

adicionada de maltodextrina revelou maior valor de SST, o que 

pode ser atribuído ao seu menor teor de umidade e ao teor de 

sólidos adicionados em comparação ao pó padrão. Ao 

avaliarem a liofilização de cajá com e sem adição de 

maltodextrina, Oliveira et al. (2014) reportaram elevação dos 

SST após liofilização em ambas as amostras, sendo este 

aumento mais acentuado na amostra adicionada deste aditivo.  

 
Tabela 2. Valores médios dos sólidos solúveis totais, acidez total titulável, 

ratio, pH e cinzas da polpa de figo da índia in natura e liofilizada. 

Parâmetro 
Concentração de 

maltodextrina (%) 

Amostra 

In natura Liofilizada 

Sólidos solúveis 

totais (°Brix) 

0 (padrão) 10,0 ± 0,2 b 50,0 ± 0,10 b 

30 (formulada) 25,0 ± 0,1 a 80,0 ± 0,10 a 

Acidez total titulável 

(%) 

0 (padrão) 0,17 ± 0,01 a 0,69 ± 0,01 a 

30 (formulada) 0,16 ± 0,01 b 0,25 ± 0,01 b 

Ratio 
0 (padrão) 58,82 ± 2,21 b 72,46 ± 0,36 b 

30 (formulada) 156,25 ± 9,61 a 320,00 ± 0,77 a 

pH 
0 (padrão) 5,26 ± 0,01 b 5,71 ± 0,01 b 

30 (formulada) 5,33 ± 0,03 a 5,76 ± 0,00 a 

Cinzas 
0 (padrão) 0,33 ± 0,01 a 1,81 ± 0,03 a 

30 (formulada) 0,25 ± 0,02 b 0,89 ± 0,05 b 

Obs.: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna para o mesmo parâmetro não 

diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Constata-se que a polpa in natura teve o valor da 

acidez total titulável (ATT) reduzido com a adição de 

maltodextrina, com decréscimo de quase 6%, relacionado à 

diluição dos ácidos orgânicos (Tabela 2). Como esperado, 

houve concentração da ATT nas amostras em pó, sendo esta 

mais evidente na amostra padrão, relacionada ao maior teor 

inicial, estando em conformidade com Moreira et al. (2013), 

que reportaram fenômeno semelhante em polpa de manga 

liofilizada. De acordo com Oliveira et al. (2011) a elevada ATT 

em produtos liofilizados garante o sabor ácido característico 

do fruto quando este pó for reconstituído ou utilizado como 

suplemento alimentar, sendo também, um fator desfavorável 

ao crescimento microbiano. A relação SST/ATT, também 

chamada de ratio, foi significativamente maior nas amostras 

formuladas com maltodextrina, tanto a in natura quanto a 

liofilizada, relacionadas ao aumento dos sólidos dissolvidos e 

diluição dos ácidos orgânicos, garantindo que essas amostras 

sejam percebidas sensorialmente como as mais doces.  

O pH das polpas in natura mostrou comportamento 

inverso ao da acidez, aumentando com a redução desta, 

comportamento também evidenciado por Canuto et al. (2014) 

ao liofilizarem polpa de mamão adicionada com diferentes 

concentrações de maltodextrina. Após a liofilização houve 

aumento significativo nos valores desse parâmetro, sendo 

observado comportamento similar ao relatado para a polpa in 

natura. Para qualquer amostra, o pH apresentou-se acima de 

4,5, (OLIVEIRA et al., 2011), requerendo cuidados especiais 

de processamento e armazenamento. Todavia, deve-se 

considerar que os valores de aw baixos (Tabela 1) garantem 

inocuidade do produto em pó, com cuidados especiais de 

refrigeração somente após diluição. O teor de cinzas foi 
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reduzido significativamente com a adição de maltodextrina nas 

polpas in natura e liofilizada, visto que este aditivo é composto 

em sua maioria por carboidratos. A desidratação possibilitou 

obtenção de polpas com maior teor de cinzas, sendo 

observado que a amostra padrão deteve pouco mais que o 

dobro de minerais em comparação ao pó formulado.  

Os valores médios dos parâmetros de cor das polpas 

de figo da índia in natura e liofilizada estão disponíveis na 

Tabela 3. A adição de maltodextrina promoveu clareamento 

significativo da polpa in natura formulada em comparação à 

polpa padrão, o que já era esperado, já que o aditivo utilizado 

apresenta coloração branca. Entretanto, para estas amostras 

os valores de luminosidade (L*) apresentaram-se inferiores a 

20, caracterizando uma polpa escura, o que pode estar 

relacionado à presença de pigmentos ou a atividade 

enzimática. Após a liofilização houve considerável 

clareamento das amostras, com os pós obtidos apresentando 

L* acima de 60. Entretanto, a amostra formulada com 

maltodextrina deteve o maior L*, com valor cerca de 33% 

superior em comparação ao padrão desidratado, fenômeno 

também observado por Oliveira et al. (2014) ao desidratarem 

polpa de cajá com adição de maltodextrina.  

Houve reduções significativas nos valores da 

intensidade de vermelho (+a*) e de amarelo (+b*) nas polpas 

in natura com a adição de maltodextrina, relacionadas à 

diluição de pigmentos do fruto. Nas polpas liofilizadas, também 

foi observado que essas grandezas foram maiores para a 

amostra padrão. Para qualquer amostra avaliada, notou-se 

prevalência da tonalidade amarela sobre a vermelha, o que 

justifica os valores de ângulo de tonalidade (h*) próximas à 

região do amarelo (h* = 90°), estando em conformidade com 
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Lisbôa et al. (2012) que ao caracterizarem figo da índia em pó 

encontraram h* próximo a 80. No tocante ao croma (C*), 

houve redução significativa tanto nas amostras in natura 

quanto liofilizadas em virtude da diluição da cor promovida 

pela adição do aditivo de liofilização. Apesar disso, as 

amostras liofilizadas revelaram os maiores valores para esse 

parâmetro, o que é interessante do ponto de visto tecnológico 

e mercadológico, já que amostras com maiores C* são mais 

vivas e, consequentemente, mais atrativas.  

 
Tabela 3. Valores médios dos parâmetros de cor da polpa de figo da índia 

in natura e liofilizada. 

Parâmetro 
Concentração de 

maltodextrina (%) 

Amostra 

In natura Liofilizada 

Luminosidade (L*) 
0 (padrão) 14,83 ± 0,04 b 61,32 ± 0,18 b 

30 (formulada) 17,28 ± 0,13 a 81,68 ± 0,06 a 

Intensidade de 

vermelho (+a*) 

0 (padrão) 6,20 ± 0,09 a 8,81 ± 0,12 a 

30 (formulada) 0,35 ± 0,01 b 0,50 ± 0,02 b 

Intensidade de 

amarelo (+b*) 

0 (padrão) 25,69 ± 0,04 a 51,56 ± 0,02 a 

30 (formulada) 19,69 ± 0,09 b 40,23 ± 0,00 b 

Ângulo de tonalidade 

(h*) 

0 (padrão) 76,44 ± 0,18 b 80,30 ± 0,12 b 

30 (formulada) 88,98 ± 0,03 a 89,32 ± 0,02 a 

Croma (C*) 
0 (padrão) 26,42 ± 0,04 a 52,30 ± 0,04 a 

30 (formulada) 19,69 ± 0,09 b 40,23 ± 0,00 b 

Obs.: Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna para o mesmo parâmetro não 

diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A adição de maltodextrina à polpa de figo da índia 

alterou as características físico-químicas tanto da amostra in 

natura quanto liofilizada. As amostras em pó obtidas 

apresentaram baixa atividade de água, e concentração de 

ácidos orgânicos, açúcares e minerais promovidos pela 

remoção de água. Houve ainda concentração da cor nas 
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amostras em pó, sendo mais intensificada nas amostras 

isentas de maltodextrina.  
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RESUMO:  

 O iogurte é um produto derivado do leite, sendo uma 
alternativa importante como fonte de proteínas e minerais. A 
adição de frutas no iogurte é uma estratégia para melhorar o 
sabor e o aporte nutritivo deste alimento. O goji berry (Lycium 
barbarum) é uma fruta europeia conhecida por seu teor 
elevado de vitaminas e propriedades antioxidantes. Nesta 
pesquisa foi realizado a caracterização sensorial e a intenção 
de compra do iogurte com geleia de goji berry. O teste 
sensorial foi realizado no laboratório de análise sensorial da 
Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. 
Foram selecionados alunos e funcionários da referida 
instituição. Os resultados foram tabulados no programa 
Microsoft Excel 2010. Os resultados demonstraram que o 
iogurte obteve boa aceitação e intenção de compra, podendo 
ser comercializado posteriormente.  
Palavras-chave: Intenção de Compra, Antioxidante, Teste de 
Aceitação. 
 
1 INTRODUÇÃO 
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O iogurte é um produto obtido da fermentação do leite, com 

a coagulação e diminuição do pH, enriquecido com elevado 

teor de sólidos, utilizando uma mistura de culturas de 

Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus e Streptococcus 

salivarius ssp. Thermophillus. O iogurte pode ser enriquecido 

com outras bactérias ácido-láticas que contribuam de maneira 

benéfica nas características do produto final (TAMINE; 

DEETH, 1980; PENNA; OLIVEIRA; BARUFFALDI, 1997; 

BRASIL, 2000). 

 O país europeu Bulgária, foi um dos primeiros países a 

produzir e consumir o iogurte, sendo este popularmente 

considerado um alimento benéfico para a saúde (MORAES, 

2004).  De acordo com Moretti (2009), o iogurte é um produto 

de elevada aceitabilidade entres os consumidos, sendo a sua 

ingestão associado a hábitos alimentares saudáveis, 

principalmente nos produtos com alegação de propriedade 

funcional que incluem ingredientes probióticos e/ou 

prebióticos. No cenário econômico brasileiro, o iogurte está em 

constante crescimento, correspondendo a 76% do total de 

produtos lácteos produzidos no Brasil. A ampliação nos 

últimos anos destes alimentos está relacionada à inserção de 

polpas de frutas, melhorando as propriedades sensórias 

destes laticínios. Conforme a Associação Brasileira de 

Indústria de Iogurte, em 2000, foi estimada uma produção de 

iogurte superior a 500 mil toneladas no Brasil e um consumo 

per capita de 3 litros de iogurte por ano (BASTOS 2009). Este 

consumo é considerado inferior quando comparado a países 

como a França, Uruguai e Argentina (MORAES, 2004). 

 As propriedades do iogurte são fatores que contribuem 

para maior aceitabilidade deste produto, o sabor é derivado de 

vários compostos produzidos durante a fermentação através 
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da ação simbiótica das culturas presente neste alimento 

(MORAES, 2004).  

De acordo com Vedamuthu (1991), por volta de 1960 

começou-se a inserir frutas no iogurte com o intuito de 

minimizar o sabor ácido e promovendo melhor aceitação e 

agregar valor nutritivo ao iogurte. 

 Uma fruta que pode ser inserida no iogurte é o goji 

berry (Lycium barbarum), também chamada de wolfberry da 

família Solanacea. Ela é nativa do Sudeste da Europa e Ásia e 

cultivada na China e Himalaia, tendo sua importância no 

cenário chinês principalmente pela sua propriedade 

antioxidante. Suas folhas e frutos são utilizados vastamente na 

medicina alternativa promovendo longevidade, vitalidade, 

inibindo células de tumorais, a infertilidade, reduzindo a 

glicemia e triglicerídeos (ZHANG et al., 2011; BALLARIN, 

2011). 

 Considerado um superalimento, o goji berry é 

destacado pelas suas propriedades nutricionais, que inclui o 

betacaroteno, luteína, carotenoides, taurina, considerável 

quantidade de vitamina C, tiamina, riboflavina, piridoxina, e 

dos minerais potássio, cálcio, zinco, ferro, cromo, magnésio, 

selênio e manganês. Esta fruta está associada a efeito 

protetor no encéfalo, controle glicêmico, atividades antitumoral 

e antioxidante, como também potencializador da perda de 

peso (MAGALHAES et al., 2006; AMAGASE; NANCE, 2008, 

DEVALARAJA et al., 2011).  

 Tendo ciência das propriedades nutricionais do iogurte 

e do goji berry e da escassez de trabalhos que tratem da 

análise sensorial de produtos lácteos adicionado de goji berry 

na literatura, com esta pesquisa objetivou-se avaliar a 
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aceitação e intenção de compra de iogurte adicionado de 

geleia de goji berry.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 Matéria-prima 

 

 Os ingredientes foram adquiridos em supermercados da 

cidade de Cuité. A elaboração do iogurte e da geleia foi 

realizada no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal de Campina Grande, no Centro de 

Educação e Saúde (UFCG-CES) (tabelas 1 e 2).  

 

Tabela 1. Ingredientes utilizados para elaboração do iogurte. 

 

Tabela 2. Ingredientes para elaboração da geleia de goji berry 

 

Ingredientes Quantidade 

Leite integral pasteurizado 1 L 

Açúcar refinado 100 g 

Iogurte Natural Integral 1 copo (170 g) 

Ingredientes Quantidade 

Goji Berry desidratado 100 g 

Suco natural de laranja 1 e ½  xícara 

Açúcar refinado 3 colheres de sopa 

Cereja em calda 3 colheres de sopa 
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2.2 Análise descritiva quantitativa 

Foi aplicado o método de análise descritiva quantitativa, 

permitindo descrever e quantificar as características sensoriais 

de um alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1. Produção do iogurte 

 

 

 

 

Leite (1 l) + 100 g de açúcar (10%) 

Tratamento térmico (90 ºc/10 min.) 

Resfriamento (± 43 ºc) 

Adição de 200 ml de iogurte natural 
integral) 

Fermentação (43-45 ºc/ 6 hs) no 
Banho -Maria 

Refrigeração (± 4°c) 

Homogenização 

Adição de geléia de gojiberry 
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Fluxograma 2. Processamento de geleia 

 

2.3 Condições de teste 

 Os testes sensoriais foram realizados no Laboratório de 

Análise Sensorial da UFCG-CES, com instalações providas de 

cabines individuais e controle de iluminação e temperatura 

ambiente. As amostras foram servidas em copos plástico 

descartáveis em temperatura aproximadamente de 12° C.  

 

2.4 Teste de aceitação e teste de intenção de compra dos 

produtos 

 A aceitabilidade e a intenção de compra das amostras 

foram avaliadas por 61 provadores não treinados, de ambos 

os sexos e com idades entre 18 e 45 anos, sendo estes alunos 

e funcionários da UFCG, do campus de Cuité, e que não 

apresentassem nenhum problema de saúde ou deficiência 

física que pudesse comprometer a avaliação sensorial dos 

produtos, especificamente relacionado a três sentidos 

GojiBerry(100g) hidratada em suco de laranja(1 e ½ xic) 

Adição de açúcar (3cs) 

Adição de cereja em calda (3cs) 

Processo de liquidificação 

Tratamento térmico 

Resfriamento 
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humano: olfato, paladar e visão, e, por fim, que gostassem de 

consumir iogurte.  

 O recrutamento dos indivíduos foi realizado mediante 

abordagem direta na Instituição, no mesmo dia da análise 

sensorial, em que os mesmos foram interrogados sobre a sua 

disponibilidade em participar de uma análise sensorial, da sua 

habilidade e frequência de consumo do produto em questão. 

Cada participante recebeu um copo contendo o iogurte para 

avaliar a aceitabilidade das amostras.  

Foram utilizados formulários de Aceitação Sensorial, 

por meio do qual se avaliou os atributos aparência, cor, aroma, 

sabor, textura e avaliação global. Os provadores atribuíram 

valores às variáveis sensoriais numa escala hedônica 

estruturada de nove pontos (1 = desgostei extremamente; 5 = 

nem gostei/nem desgostei; 9 = gostei extremamente). Os 

formulários destinados a este teste possuíam campos que 

possibilitaram aos provadores anotar descrições que 

julgassem importantes. 

 Além disso, ainda foi avaliada a preferência relativa 

entre as amostras de iogurte com geleia de goji berry, os 

provadores atribuíram, em formulários, notas que variaram de 

1 (“amostra mais preferida”) a 3 (“amostra menos preferida”). 

Com a finalidade de se obter maiores informações sobre as 

características sensoriais de todos os produtos, os provadores 

foram instruídos a relatar os atributos sensoriais que 

contribuíram para a escolha das amostras “mais preferida” e 

“menos preferida”.  
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2.5 Análise estatística 

Para a análise estatística foi utilizado o programa microsoft 

excel 2010, onde os dados foram demonstrados em 

percentuais.  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos com a análise 

sensorial do Iogurte adicionado de geleia de goji berry todos 

os atributos foram bem aceitos, recebendo qualificações iguais 

ou superiores a 7. 

A disposição das notas obtidas para o quesito aparência 

estão situadas no Figura abaixo, onde os maiores percentuais 

de resposta atingiram nota 8, 9 e 7, ou seja, entre gostei 

moderadamente a gostei muitíssimo (Figura 1). 

 
Figura 1. Avaliação da aparência do iogurte adicionado de goji berry. 

Valores expressos em percentual. 

 

Ao avaliar o quesito cor do produto, 51% dos 

provadores relataram gostar muito e 30% gostar muitíssimo 

(Figura 2). 

1,67% 
3,33% 

15% 

43,44% 

36,65% 

0 

Desgostei
Ligeiramente
Gostei Ligeiramente

Gostei
Moderadamente
Gostei Muito

Aparência 



PERFIL SENSORIAL DE IOGURTE ENRIQUECIDO COM GELEIA DE GOJI 

BERRY (Lycium barbarum) 

77 
 

 
 

Figura 2. Avaliação da cor do iogurte dicionado de goji berry. Valores 

expressos em percentual. 

 

No Figura 3, verifica-se os resultados em relação ao 

aroma, onde obteve um maior índice de notas 8 (gostei muito) 

e 9 (gostei muitíssimo) com percentual de 31,67% e 28,33%, 

respectivamente. Recebendo boa avaliação dos julgadores 

uma vez que o percentual de aprovação foi superior aos 

demais. 

 
Figura 3. Avaliação do aroma do iogurte adicionado de goji berry. Valores 

expressos em percentual. 

 

Já com relação ao atributo sabor o produto obteve 

maior índice de aceitação nas notas 9 (gostei muitíssimo) e 8 
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(gostei muito), com percentual de 40% e 18,60%, 

respectivamente (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Avaliação da cor de iogurte adicionado de goji berry. Valores 

expressos em percentual.  

 

 O Figura 5, mostra o percentual dos resultados obtidos 

em relação à textura do iogurte, onde apresentou-se um maior 

índice de aceitabilidade nas notas 9 (gostei muitíssimo) e 8 

(gostei muito) equivalente a 33,33% da preferência para 

ambos. 

 

 
Figura 5. Avaliação da textura do iogute adicionado de goji berry. Valores 

expressos em percentual.  
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 Quanto ao quesito avaliação global do produto obteve-

se indíce de aceitação entre 8 (gostei muito) e 9 (gostei 

muitíssimo) com percentual de 46,67% e 31,67% (Figura 6) 

respectivamente, apresentando assim  boa aceitação 

sensorial. 

 

 
Figura 6. Avaliação global do iogurte adicionado de goji berry. Valores 

expressos em percentual. 

 

 A intenção de compra por parte dos julgadores está 

representada no Figura 7, onde a nota máxima 5 (certamente 

compraria) obteve o maior número de votos, com um 

perdentual de 61%, mostrando uma boa intenção de compra 

pelos mesmos. 
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Figura7. Intenção de compra do iogurte adicionado de goji berry. Onde 

nota 3 equivale à possivelmente não compraria, nota 4 à talvez compraria e 

nota 5 à certamente compraia.   Valores expressos em percentual. 

 

O estudo sensorial de iogurtes de pêssego com baixos 

valores calóricos, obteve boa aceitação sensorial e intenção 

de compra, sendo semelhante ao presente estudo (SANTANA 

et al., 2006). Bortozolo e Quadros (2007) ao estudar iogurtes 

adicionados de prebióticos, obteve média de aceitação de 

valor 8,2 em escala hedônica de 9 pontos, superior as médias 

encontradas no presente estudo. 

  A geleia de goji - berry proporcionou uma combinação 

de sabor com o iogurte, promovendo boa aceitação do 

produto. Mesquita et al. (2012) analisou sensorialmente 

iogurte com adição de tamarindo doce   em escala hedônica 

de 9 pontos e obteve médias acima de 7 corroborando com 

resultados obtidos na presente pesquisa. 

          Na avaliação geral do produto, é possível notar que as 

médias obtidas indicam uma boa aceitação do produto pelos 

julgadores. Sendo assim, o iogurte adicionado de geleia de 

goji -  berry apresenta-se como alternativa inovadora como 

produto lácteo, onde a combinação apresenta sabor agradável 

8,33% 

30% 

61,67% 

Possivelmente Não
Compraria

Talvez Compraia

Certamente Compraria

Intenção de Compra 
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e diferente dos habitualmente encontrados em supermercados 

onde prevalecem os sabores de morango e ameixa. A geleia 

de goji -  berry é uma alternativa para ampliar as opções de 

sabores de produtos industrializados de iogurte. 

  

4 CONCLUSÕES  

 

Conforme a análise sensorial do iogurte adicionado de 

geleia de goji berry, observou-se que o mesmo obteve boa 

aceitação, visto que o percentual de respostas dos julgadores 

manteve-se sempre entre as notas máximas, caracterizando 

boa aceitação de acordo com os atributos analisados. Desta 

forma, este produto pode ser lançado ao mercado 

apresentando condições de competir com produtos similares, 

pois a intenção de compra obteve-se percentual significativo 

da opção “certamente compraria”.  
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RESUMO: A fermentação láctica sob ação de micro-
organismos específicos provoca a coagulação e diminuição do 
pH do leite, o que leva a formulação do leite fermentado. As 
fases de fabricação, deste produto, consistem em preparação 
preliminar da base de leite, homogeneização, tratamento 
térmico, fermentação, refrigeração, adição opcional de frutas, 
embalagem, armazenagem a frio e posterior tratamento(s) 
para produzir diferentes produtos, tais como concentração e 
secagem. Esse preparo lácteo pode ser oriundo de diferentes 
espécies, como bovinos e caprinos, o que gera produtos com 
características diferentes. Com o intuito de levantar as etapas 
do processamento de leites fermentados com utilização de 
leite de cabra e probióticos, foi realizada uma revisão da 
literatura, para identificar os pontos chaves de controle no 
processamento do produto. Com tudo, pode-se perceber com 
o estudo a necessidade do controle da produção dos 
fermentados, visto que, toda etapa é decisiva para as 
características final do alimento.  
Palavras-chave: Fermentação. Caprinos. Probióticos. 
 

1 INTRODUÇÃO 
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A fermentação láctica sob ação de micro-organismos 

específicos provoca a coagulação e diminuição de pH do leite, 

o que resulta em um produto que pode ser adicionado ou não 

de outras substâncias alimentícias, ou reconstituído, com 

adição ou não de outros produtos lácteos, denominado leite 

fermentado. Neste conceito estão inclusos o iogurte, o leite 

fermentado ou cultivado, o leite acidófilo, kefir, kumys e 

coalhada (BRASIL, 2000).  

Esse preparo lácteo pode ser oriundo de diferentes 

espécies, como bovinos e caprinos, com modificação nas 

características sensoriais através do processo fermentativo 

(SILVA, 2013). As fases de fabricação consistem em 

preparação preliminar da base de leite, homogeneização, 

tratamento térmico, fermentação, refrigeração, adição opcional 

de frutas, embalagem, armazenagem a frio e posterior 

tratamento(s) para produzir diferentes produtos, tais como 

concentração e secagem (TAMINE, 2011). 

Por algum tempo o consumo deste produto estava 

vinculado ao iogurte tradicionalmente produzido com 

fermentos compostos de Lactobacillus delbrueckii ssp. 

bulgaricus e Streptococcus salivarius ssp. thermophillus. 

Quando no processo de fabricação do iogurte é adicionada, de 

forma complementar, outras bactérias ácido-lácticas (BAL) 

como o Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 

Bifidobacterium ssp, Streptococcus salivarius ssp thermophilus 

que por sua atividade, contribuem para a determinação das 

características do produto final, deixa-se de ser um iogurte e  

passa-se ao leite cultivado ou fermentado (ANTUNES, 2001; 

BRASIL, 2000).  
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A Organização Mundial de Saúde define os probióticos 

como sendo microrganismos vivos administrados em 

quantidades suficientes para conferir benefícios à saúde. 

Recentemente, os probióticos são utilizados para prevenir e 

tratar uma ampla variedade de condições. A evidência é mais 

forte em apoio à sua utilização para distúrbios gastrintestinais 

como para a redução de queixas devido à intolerância à 

lactose. Durante os últimos anos, a sociedade científica vem 

traçando as propriedades que os probióticos excessem sobre 

o combate a doenças infecciosas microbianas, mostrando a 

necessidade de mais estudos (XANTHOPOULOS; 

IPSILANDIS & TZANETAKIS, 2012). 

Assim, esta revisão teve o intuito de caracterizar o 

processo produtivo do leite fermentado à base de leite caprino 

com adição de probióticos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

O presente trabalho consiste em uma revisão da 

literatura científica referente ao processo produtivo de leites 

fermentados. Foram pesquisados artigos científicos e 

dissertações, publicadas de 2000 a 2014, escritos em 

português e inglês, nas bases de dados: Pubmed, Lilacs, 

Scielo e Medline; utilizando os termos descritores: processo 

produtivo, leite fermentado, iogurte, alimentos funcionais, 

probióticos.  

 

ETAPAS DO PROCESSO TRADICIONAL DE FABRICAÇÃO 

DO LEITE FERMENTADO 
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ESCOLHA DA MATÉRIA-PRIMA – LEITE 

 

O leite é a principal matéria-prima na elaboração de 

produtos fermentados, deve ser de alta qualidade, pois isto 

influencia nas características finais desejáveis do produto e na 

sua vida útil (MARTIN, 2002). Mesmo com o avanço da 

tecnologia empregada no processo, não é possível fabricar um 

produto de boa qualidade a partir de uma matéria prima 

deficiente (RITTER, 2004). Assim, o leite deve ser 

higienicamente produzido e manipulado, de composição físico-

química normal, isento de antibióticos e preservativos e não 

deve ser utilizado congelado, para que não altere a textura do 

produto (REDETEC, 2008). 

 Alguns defeitos do leite impedem o uso na fabricação 

de leites fermentados. A acidez elevada causada pela 

contaminação, por micro-organismos, inicial e conservação 

inadequada leva a precipitação do leite no aquecimento. A 

estocagem por período superior a 24 horas pode deixa-lo com 

sabor amargo, causado por bactérias psicrofílicas. Esse sabor 

persiste ao tratamento térmico, prejudicando o sabor do 

produto final. O teor lipídico pode gerar sabor de ranço e tem a 

mesma característica de se manter pós-tratamento térmico 

(RITTER, 2004). 

No Brasil, o leite fermentado é produzido em maior 

parte do leite bovino, apesar de outros tipos de leite 

apresentar um bom potencial para serem utilizados com 

sucesso. O desenvolvimento de alergias à proteína do leite de 

vaca é um fato que induz a redução de consumo de produtos 

à base dele (STELIOS; EMMANUEL, 2004). O leite caprino 

tem sido um substituto para amenizar os problemas originais 

de alergia ao leite de vaca. Isto acontece pela composição do 
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leite caprino que apresenta níveis de α-s1 caseína menores e 

geograficamente diferentes, dando um aspecto diferente a 

proteína neste leite. Esse tipo de caseína é identificada como 

um dos agentes alergênicos. O que pode explicar o porquê 

algumas pessoas sensíveis ao leite de vaca são beneficiadas 

com o consumo do leite de cabra (EL-AGAMY, 2007). 

Esta caseína se precipita com maior facilidade em finas 

partículas, além de conter maior teor de aminoácidos livres. 

Os seus glóbulos de gordura e micelas, presentes neste tipo 

de leite, são menores. Mas, a presença de uma maior 

quantidade de ácidos gordos de cadeia curta (capróico, 

caprílico e cáprico) confere um sabor distinto ao leite de cabra 

nem sempre aceito (POSECION et al., 2005).  

O leite de cabra apresenta alto teor de cálcio, selênio, 

fosfato, vitaminas A e B, riboflavina e aminoácidos essenciais 

em número excedente aos recomendados pela OMS, com 

exceção do ácido fólico e vitamina D (STARIKOFF, 2006). 

O coagulo pouco firme e sabor diferenciado formado na 

fabricação do leite fermentado oriundo do leite caprino dificulta 

a sua aceitação no mercado. O iogurte produzido a partir do 

leite caprino apresenta problemas tecnológicos associados ao 

coágulo pouco firme e sabor diferenciado, que dificultam sua 

aceitação no mercado. Esta fragilidade do coágulo do iogurte 

caprino é justificada pelas características intrínsecas desse 

tipo de leite, tais como menor teor de caseína, maior dispersão 

micelar, presença de cálcio coloidal, entre outros (VARGAS, 

2008). 

Domagala (2009) afirma em seu estudo, que as 

condições de processamento, bem como a composição e/ou 

propriedades do leite caprino a ser utilizado para a produção 
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de iogurte, precisam ser ajustadas com o objetivo de se obter 

produto final com textura apropriada e sinérese reduzida. 

O sabor do leite de cabra é mais intenso em relação ao 

leite de vaca, o que pode restringir a aceitação dos seus 

derivados por parte dos consumidores (GOMES, 2013). Por 

isso, estudos recentes tentam agregar valor a este riquíssimo 

alimento melhorando as técnicas de processamento para 

ampliar a sua utilização em derivados lácteos. 

Antes do tratamento térmico o leite é homogeneizado 

juntamente com os demais ingredientes para quebrar algum 

tipo de partícula a 65ºC numa pressão de trabalho, em média 

200 bar (SILVA, 2013). Este processo tem por finalidade 

reduzir o diâmetro dos glóbulos de gordura do leite de 2 - 10 

µm para 0,8 - 3 µm, de maneira a atrasar ou impedir a 

separação da fase de gordura. Este processo faz com que o 

iogurte seja mais suave e cremoso. Passando a ser, não 

separando. Um importante aspecto nutricional é que a gordura 

láctea homogeneizada possui maior digestibilidade 

(MAURÍCIO, 2009). 

  

TRATAMENTO TÉRMICO DA MATÉRIA PRIMA 

A determinação da temperatura e do tempo a serem 

empregados no tratamento de um alimento depende do efeito 

que o calor irá exercer sobre ele e dos outros métodos de 

conservação que serão empregados. Haja vista que, cada 

alimento é diferente, sendo os métodos de processamentos 

também diferentes. Retardando ou prevenindo o crescimento 

de micro-organismos sobreviventes e destruindo os 

prejudiciais (GAVA, 2008). 
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No tratamento de térmico, mais de 80 % da 

lactoglobulina (β-lg) sofrem desnaturação,  gerando  aumento  

da  micela  devido  à  interligação  da  β-lg/κ-caseína que 

impede a proximidade excessiva destas moléculas no ponto 

isoelétrico (pH 4,6), contribuindo  para a firmeza do gel, pois 

aumenta a  capacidade  de  retenção  de água  entre  as  

moléculas (TAMINE, 2006). 

Ao aquecer o leite, a temperatura e o tempo devem ser 

rigorosamente observados quanto a sua permanência. 

Mundim (2008) sugere em seu estudo as seguintes condições: 

95ºC por um minuto e meio; 90ºC por três minutos e meio; 

85ºC por oito minutos e meio ou 80ºC por 30 minutos. O 

aquecimento mais indicado é por meio de banho-maria ou 

tanques de parede dupla (encamisados). 

O tratamento térmico mais utilizado para este produto é 

a pasteurização. Este é um processamento relativamente 

brando, no qual o alimento é aquecido a temperaturas  

menores  que  100°C.  Em alimentos básicos (pH > 4,5  como  

o  leite),  a  pasteurização  é  utilizada  para  minimizar  

possíveis  riscos  à saúde devido à contaminação com 

microrganismos patogênicos e para aumentar a vida de 

prateleira de alimentos por diversos dias (FELLOWS, 2006). 

Após a pasteurização do leite, deve-se resfriá-lo à 

temperatura de 40 - 41ºC.  Esta etapa pode ser realizada pela 

substituição da água  quente  do  banho-maria por  água fria. 

Para não haver contaminação nessa fase, o recipiente do leite 

deve estar sempre fechado, sendo controlado por termopares 

((MUNDIM, 2008; SILVA, 2013). 

 

INOCULAÇÃO, INCUBAÇÃO E FERMENTAÇÃO LÁTICA 
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Quando o leite atinge a temperatura média de 40-41°C, 

adiciona-se fermento lático preparado previamente, para 

ativação das culturas.  A cultura iniciadora deve ser 

homogeneizada, de forma que todos os grumos sejam 

quebrados.  Após a adição de culturas no leite, o conjunto 

deve ser novamente homogeneizado, por cerca de 2 minutos 

e o leite deve permanecer em completo repouso por 

aproximadamente quatro horas, a uma temperatura de 41 a 

45ºC (MUNDIM, 2008; REDETEC, 2008).  

A fermentação consiste na utilização de certos micro-

organismos para modificação intencional dos alimentos, com o 

intuito de se obter produtos de sabor agradável e estáveis. 

Sendo, reconhecida como a única operação na indústria em 

que se favorece o crescimento de micro-organismos 

(ORDOÑES, 2005). 

A oxidação anaeróbica parcial de carboidratos, com a 

produção final de ácido láctico, além de várias outras 

substâncias orgânicas, é chamada de fermentação láctica. 

Trata-se de um processo microbiano utilizado na produção de 

derivados de leite. Podem acontecer por ação de bactérias 

homofermentativas ou heterofermentativas. As primeiras 

produzem um único produto principal, pois utilizam a via 

glicolítica ou via de Leloir, formando ácido pirúvico como 

intermediário, que pela ação do lactato desidrogenase, origina 

o ácido láctico. As bactérias heterofermentativas degradam a 

glucose pela via oxidativa das pentoses fosfatadas, tendo 

como compostos intermediários importantes o ácido pirúvico e 

o aldeído acético (GAVA, 2008). 

Segundo TAMINE et al. (2011), são empregues na 

fabricação de produtos lácteos fermentados as bactérias 

láticas (LAB) (tradicional e adjunto, incluindo organismos 
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probióticos), bolores e leveduras (ou combinação destes). Os 

gêneros de relevância destes microrganismos durante a 

fabricação de produtos lácteos fermentados, incluindo a 

categoria e temperatura de fermentação, são:  

- fermentações lácticas: (a) LAB mesófilos - 

Lactococcus, Leuconostoc e Pediococcus (~ 30°C), (b), LAB 

termofílica - Streptococcus e Lactobacillus (42-45°C), e (c) 

terapêutica LAB / probiótico - Streptococcus, Lactobacillus, 

Bifidobacterium e Enterococcus (~37°C); 

- fermentações de leveduras-láctico: LAB meso e 

termofílicas (micro-organismos probióticos podem ser 

incluídos), leveduras e organismos diversos, tais como da 

linha Brevibacterium, Geotrichum candidum e bactérias de 

ácido acético (± 22°C); 

  Iogurtes são preparados por fermentação de leite com 

culturas bacterianas constituídas por uma mistura de 

Streptococcus ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

ssp. bulgaricus. A temperatura ótima destas bactérias é em 

torno de 40 - 45 °C. A fermentação bacteriana converte a 

lactose em láctico ácido, o que reduz o pH do leite. Durante a 

acidificação do leite, o pH diminui de 6,7 para ≤ 4.6 (LEE; 

LUCEY, 2010).  

A simbiose é o relacionamento benéfico de crescimento 

entre entidades biológicas, que é o que acontece na 

fabricação do iogurte. O S.  thermophilus  inicia  o  

crescimento  tolerante  a  O2,  o  potencial  de  óxido-redução 

abaixa (pH 5,2) e favorece o crescimento do  L. bulgaricus  e 

no final (pH 4,4) volta a crescer o S. thermophilus. O pH do 

produto final ideal deve ficar entre 4,2 a 4,5 ou entre 85 a 98º 

D. Essa diferença de acidez do produto quando levado ao 

resfriamento e do produto final, é compensada durante o 
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resfriamento, pois até que a temperatura  atinja  20º  C,  que  é  

a  temperatura  na  quais  as  bactérias  param  de  agir, 

decorre o tempo suficiente para que a acidez chegue à 

desejada (MAURICIO, 2009). 

Os padrões exigidos para uma quantidade mínima 

viável para probióticos deve estar situada na faixa de 108 a 109 

Unidades Formadoras de Colônias (UFC) na  recomendação 

diária do produto pronto para o consumo, o que corresponde 

ao consumo de 100  gramas  contendo  106 a 107 UFC/mL  ou  

grama  (ANVISA,  2008). 

 Gallina et al. (2012) propõem em seu estudo que a 

estabilidade e viabilidade das culturas probióticas é um grande 

desafio tecnológico para a indústria. Estes alimentos devem 

conter linhagens especificas de micro-organismos probióticos 

e manter um nível apropriado de células viáveis durante o 

armazenamento do produto, sem interferir no sabor e na 

textura. 

RESFRIAMENTO 

A conservação pelo frio baseia-se na inibição parcial ou 

total dos principais agentes responsáveis pela alteração dos 

alimentos. O armazenamento em refrigeração e a refrigeração 

compõem um dos métodos mais suaves de conservação. Haja 

vista que, os produtos refrigerados são considerados como 

frescos e de boa qualidade (ORDOÑES, 2005). 

O resfriamento neste momento consiste em inibir o 

crescimento da cultura láctea a fim de prevenir a elevada 

produção de ácido lácteo e também a separação da água. 

Este resfriamento pode ser feito em câmaras frias ou túneis de 

resfriamento, ou no próprio tanque onde foi efetuada a 

coagulação (RITTER, 2004). É aconselhável que a 
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temperatura final do iogurte seja de 5  ºC e o resfriamento 

aconteça lentamente (SILVA, 2013).  

 A diminuição de temperatura resulta no aumento da 

firmeza do gel, promovendo maior contato entre partículas e 

formação de pontes de hidrogênio ou de sulfeto entre as 

proteínas do soro desnaturadas e a caseína. Nesta etapa, 

podem ser adicionados ingredientes  ao  iogurte,  como polpas 

de frutas, aromatizantes, agentes adoçantes e espessantes, 

desde que se siga as normas estabelecidas pela legislação 

vigente.  A adição pode ser feita por processo em batelada ou 

contínuo, sempre promovendo agitação suficiente  para  

homogeneização  de  todo  o  volume  fermentado  (TAMIME, 

2006). 

QUEBRA DO GEL E ADIÇÃO DE PREPARADO A BASE DE 

POLPA DE FRUTAS 

A quebra do coagulo para adição de preparados a base 

de polpa de frutas representa uma fase importante na 

fabricação do leite fermentado. No iogurte batido as partículas 

do gel possuem um diâmetro que variam de 0,01 – 0.4 mm, 

em quanto no iogurte líquido, às partículas apresentam um 

diâmetro ao redor de 0,01 mm, sendo o limite visível com 

relação ao tamanho das partículas entre 0,1- 0,001 mm (0,1 

mm visível/0,01 mm invisível) (RITTER, 2004). 

O controle da quebra do coágulo deve ser bem rígido. 

Defeitos de consistência e viscosidade, com formação de duas 

fases, pela separação do soro da rede protéica podem 

acontecer por uma agitação excessiva durante esta etapa. 

Numa temperatura próxima a 42 – 43°C, logo após a 

coagulação, o gel apresenta-se bastante frágil. Em virtude 

deste fato, é recomendado fazer-se a quebra do gel em 
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temperaturas próximas a 5 – 7°C, visando preservar a 

estrutura do gel. Normalmente, após a quebra e 

homogeneização do gel deixa-se em repouso a 4°C, por 

alguns minutos para restabelecer a firmeza (RITTER, 2004).  

A adição de fruta que já são popularmente conhecidas e 

aceitas é uma tendência. As frutas utilizadas são muito 

variadas e refletem os gostos dos consumidores desde os 

clássicos com sabor de morango banana, até os mais exóticos 

de maçã com caramelo, frutas silvestres entre outros 

(CAVALCANTE; MORAIS; RODRIGUES, 2009). 

  

 ENVASE, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E PÓS-

ACIDIFICAÇÃO 

Considerado como etapa limitante, o envase, pode 

acarretar na diminuição da qualidade do produto e redução da 

vida útil, por conta dos riscos de contaminação. A embalagem 

ideal deve apresentar  opacidade, impermeabilidade  aos 

odores, corantes e sabores  resistentes à  acidez do produto,  

além de fatores externos, como umidade e choques 

mecânicos (BEZERRA, 2010). 

Durante o armazenamento, a refrigeração diminui a 

taxa de crescimento das  bactérias  lácticas,  que  mantêm,  no  

entanto,  certa  atividade metabólica,  principalmente  dos  

lactobacilos  acido-tolerantes.  Dessa forma, a acidez do 

produto tem tendência a aumentar durante o período de 

estocagem, mesmo sob refrigeração, enquanto a sua 

viscosidade diminui . Após a embalagem, deve-se armazenar 

o leite fermentado em temperaturas inferiores a 10°C, para 

que as reações bioquímicas que causam a degradação mais 

acelerado do produto, sejam diminuídas. Assim também, o 

transporte deve ser refrigerado, de forma que o produto 
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chegue ao consumidor com qualidade satisfatória (TAMIME, 

2006).  

A perda da firmeza do gel ocorre quando forem 

atingidos valores de pH menores que 4, devido à excessiva 

repulsão de cargas. O iogurte fabricado em boas condições de 

higiene e mantido sob refrigeração pode permanecer 

apropriado para o consumo por  até  no  mínimo 30  dias 

(TAMIME, 2006). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que o 

conhecimento das etapas de fabricação do leite fermentado 

evita possíveis problemas e perdas produtivas do mesmo. 

Visto que, cada parte do processo trás uma modificação 

essencial ao produto, podendo potencializar as características 

do mesmo ou distrui-las. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ANTUNES, L.A.F. Microrganismos probióticos e alimentos funcionais. 
Revista Indústria de Laticínios, São Paulo, v. 6, n. 34, p. 30-34, 2001. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  ANVISA.  Alimentos. 
Comissões e Grupos de Trabalho. Comissão Tecnocientífica de 
Assessoramento em Alimentos Funcionais e Novos Alimentos. Alimentos 
com Alegação de Propriedades  Funcionais e ou de Saúde,  Novos 
alimentos/Ingredientes, Substâncias Bioativas e Probióticos: lista das  
alegações aprovadas. Disponível em: <http://www. 
anvisa.gov.br/alimentos/comissoes/tecno_lista_alega.htm>. Acesso em: 28 
de  agosto de   2014. 

BEZERRA, M.  F. Caracterização  físico-química,  reológica  e  
sensorial  de  iogurte  obtido  pela mistura  dos  leites  bubalino  e  



ETAPAS DO PROCESSO TRADICIONAL DE FABRICAÇÃO DO LEITE 

FERMENTADO DE LEITE DE CABRA 

96 
 

caprino.  2010. 116f. Dissertação (Mestrado  em  Engenharia  Química) 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Fevereiro de 2010. 

BRASIL. Ministério de Estado da Agricultura e do Abastecimento. 
Resolução nº05 de 12 novembro de 2000. Aprova o regulamento técnico 
para Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ)  de  Leites Fermentados. 
Disponível em: < http:// extranet. agricultura. gov.br/ 
sislegisconsulta/servlet/VisualizarAnexo?id=12695>. Acessado em 
09/10/14. 
CAVALCANTE, J. M.; MORAI S, A.C.S.; RODRIGUES, M.C. P.  Efeito da 
adição de amêndoas da castanha de caju nas  propriedades  sensoriais  do  
iogurte adoçado com  me. Revista Brasileira de Tecnologia 
Agroindustrial,  v. 03, n. 01, p.01-14 , 2009. 
DOMAGALA, J. Instrumental texture, syneresis and microstructure of 
yoghurts prepared from goat, cow and sheep milk. International Journal 
of Food Properties. v.12, n.3, p. 605-15, 2009. 
EL-AGAMY E. The challenge of cow milk protein allergy. Small 
Ruminant Research. v.68, n. 1, p. 64-72. 2007. 
FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: 
princípios e prática. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 602 p. 
GALLINA, D. A. et al. Caracterização  de  Bebida  Obtida  a  partir  de  
Leite Fermentado  Simbiótico  Adicionado  de  Polpa  de Goiaba  e  
Avaliação  Da  Viabilidade das Bifidobactérias. Revista do Instituto de 
Laticínios Cândido Tostes. v. 67,  n. 386, p. 45-54,  2012. 
GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. da; FRIAS; J. R. G.  Tecnologia de alimentos: 
princípios e aplicações. São Paulo: Nobel, 2008. 511p. 
GOMES; et al. Physicochemical and sensory properties of fermented 
dairy beverages made with goat’s milk, cow’s milk and a mixture of 
the two milks. Food Science and Technology. v. 54, p. 18-24, 2013. 
LEE, W.J, LUCEY, JÁ. Formation and physical properties of yogurt. 
Journal of Animal Science. v.23, n.9, p.1127-1136, 2010. 
MARTIN, A.F. Armazenamento do iogurte comercial e o efeito na 
proporção da bactérias lácteas. 2002. 62 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

MAURÍCIO, R. Produção de Iogurte Batido. 2009. 159 f. Trabalho de 
Conclusão de  Curso  (Graduação  em  Engenharia Química)  -  
Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 

MUNDIM, S. A. P. Elaboração de iogurte funcional com leite de cabra, 
saborizado com frutos do cerrado e suplementado com inulina. 2008. 
133 f. (Dissertação de Mestrado), Universidade Federal do Rio de Janeiro –  

http://www.revistadoilct.com.br/
http://www.revistadoilct.com.br/


ETAPAS DO PROCESSO TRADICIONAL DE FABRICAÇÃO DO LEITE 

FERMENTADO DE LEITE DE CABRA 

97 
 

Programa de Pós Graduação em Tecnologia  de Processos Químicos e 
Bioquímicos, Rio de Janeiro, 2008. 
ORDOÑES, J. A. (coord.). Tecnologia de alimentos: alimentos de 
origem animal. Vol 2. Porto Alegre: Artmed, 2005. 294p. 
POSECIO, N. C., CROWE, N. L., ROBINSON, A. R.; ASIEDU, S. K. The 
development of a goat‟s milk yogurt. Journal of the Science of Food and 
Agriculture. v.85, p.1909–1913, 2005. 
RITTER. Manual para fabricação de leites fermentados. 2004. 
Disponível em:< www.ritter.com.br/foodservice.htm>. Acesso em: 10 Out. 
2014. 
REDETEC. Dossiê técnico: Fabricação de iogurtes. Rio de Janeiro, 2008. 
32p. 
SILVA, A. M. T. Elaboração de Iogurte com Propriedades Funcionais 
Utilizando Bifidobacterium Lactis e Fibra Solúvel. 2013. 60f. 
(Dissertação de Mestrado) - Universidade Federal de Campina Grande, 
Pombal, 2013. 
STARIKOFF, K. R. Efeito da gordura do leite de cabra sobre o valor 
D65º C do Mycobacterium fortuium  (NCTN  8537).  2006. 83 f. 
(Dissertação de Mestrado) - Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, São Paulo, 2006. 
STELIOS, K; EMMANUEL, A. Characteristics of set type yoghurt made 
from caprine or ovine milk and mixtures of the two. Intenational Journal 
Food Science Technology. v. 39, n. 3, p. 319-24, 2004. 
TAMINE, A. Y. Fermented Milks. 1ª ed. Inglaterra: Blackwell Publishing. 
2006, 262p. 
TAMINE A.Y. et al. Review Popular  ovine  and  caprine  fermented  milks. 
Small  Ruminant  Research, v. 101, p. 2-16, 2011.    
VARGAS, M. et al. Physicochemical and sensory characteristics of 
yogurt produced from mixtures of cows’ and goats’ milk. International 
Dairy Journal. v.18, n.12, p.1146-52, 2008. 
XANTHOPOULOS, V., IPSILANDIS, C.G., TZANETAKIS, N. Use of a 
selected multi-strain potential probiotic culture for the manufacture of set-
type yogurt from caprine milk. Small Rumin. Res. 2012;106:145–153. 

 



AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE BROWNIES 

PRODUZIDOS A PARTIR DE FARINHA DE COCO E FARINHA DE ARROZ
 

98 
 

CAPÍTULO 7 

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-
QUÍMICAS DE BROWNIES PRODUZIDOS A PARTIR 

DE FARINHA DE COCO E FARINHA DE ARROZ 

 

Michelly Pires QUEIROZ1 
Ana Carolina dos Santos COSTA 1 

Caroline Uchôa Souza CARVALHO 1  
Mayra da Silva CAVALCANTI1 

Juliana Késsia Barbosa SOARES² 
1
Mestranda do curso de Ciências e Tecnologia de Alimentos, UFPB/PPGCTA; 

2
 Professor 

adjunto da UFCG/CES/UAS 
 

RESUMO: A doença celíaca é um tipo de reação que se 
caracteriza pela intolerância do organismo ao glúten. A farinha 
de coco e farinha de arroz, são ótimo substitutos de cereais 
que contêm esta proteína e vêm sendo cada vez mais 
utilizadas em preparações. Neste contexto, o presente 
trabalho tem como objetivo desenvolver um produto livre de 
glúten e determinar sua composição físico-química. Foram 
elaborados três tipos de brownies: com 100% de farinha de 
coco (F1), com 50% de farinha de coco e 50% de farinha de 
arroz (F2) e com 100% farinha de arroz (F3). Em seguida, 
foram realizadas análises de composição centesimal seguindo 
os métodos da AOAC. Os resultados mostraram que as 
variáveis umidade, lipídios, carboidratos e calorias 
apresentaram diferença estatística significativa entre as três 
formulações de brownie F1, F2 e F3. Para a variável 
proteínas, esta significância somente ocorreu quando 
comparado F3 as amostras F1 e F2. Com relação a variável 
cinzas, não houve diferença estatística significativa. Usar a 
criatividade, procurando elaborar produtos isentos de glúten 
de boa aceitação sensorial e baixo custo, é um desafio que 
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deve ser alcançado, contribuindo assim na adesão ao 
tratamento e consequentemente, melhoria da qualidade de 
vida destes pacientes.  
Palavras-chave: Doença celíaca. Alimento Funcional. 
Alimentos sem glúten 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Qualquer anormalidade no organismo em resposta a 

ingestão de determinado alimento, pode ser caracterizada 

como uma reação adversa aos alimentos (SBP, 2008). Estas 

reações podem ser de dois tipos: imuno-mediada ou não 

imuno-mediada. A primeira reação envolve mecanismos 

imunológicos, como é o caso da doença celíaca. Já a segunda 

é conhecida por intolerâncias alimentares, sendo uma das 

mais conhecidas a intolerância à lactose (SBAN, 2012; 

SAMPSON, 2004). 

A doença celíaca (DC) é uma doença autoimune 

mediada por linfócitos T, causada por uma sensibilidade a 

proteína do trigo, a gliadina e outras proteínas semelhantes às 

da cevada e do centeio. É caracterizada pela intolerância do 

organismo ao glúten, levando à má-absorção intestinal, devido 

à atrofia de vilosidades intestinais (HILL et al., 2005; 

KAGNOFF, 1992). 

A intolerância à lactose é uma doença que ocorre 

devido à ausência da enzima lactase que quebra a lactose em 

glicose e galactose. Após o desmame, a taxa dessa enzima 

decai, causando a hipolactasia primária. Podendo aumentar 

com o decorrer da idade (ABATH, 2013). 

Quando o paciente é diagnosticado com um dos dois 

tipos de reação é necessário que haja a eliminação do 
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alimento que vem causando tais efeitos, para manter a saúde 

e bem-estar (SCHUPPAN; JUNKER; BARISANI, 2009). Esta 

conduta, exige substituição de tal alimento por outros produtos 

similares, com o intuito de satisfazer as exigências e 

necessidades do indivíduo.   

Muitas vezes, a realização de uma dieta livre de glúten 

e lactose pode levar a preparações caras, demoradas e 

monótonas, devido ao alto custo e escassez destes alimentos. 

Além disso, as características sensoriais podem ser 

desagradáveis, o que prejudica a aceitação dos produtos. 

Sendo um desafio constante para os profissionais que 

trabalham com este público (KRAUSE, 2010). 

Dentre os substitutos do trigo mais utilizados em 

preparações para pacientes celíacos estão a farinha de arroz 

e a farinha de coco.  

A farinha de arroz é produzida a partir de processo 

industrial que quebra os grãos de arroz. Esta farinha 

apresenta características peculiares como sabor suave, cor 

branca e facilidade de digestão. Além disso, tem baixos níveis 

de sódio e gordura. Devido à falta de proteína do glúten, esta 

farinha tem dificuldade em formar massa, necessitando assim 

da adição de outra fonte de proteína para melhorar as 

aceitabilidade dos seus produtos (TURABI et al., 2010). 

O coco é bastante utilizado na produção de alimentos 

pela indústria alimentícia (COELHO; CARVALHO, 2009). 

Durante o processo industrial, após a retirada da polpa e dos 

óleos, tem-se como resíduo o produto coco ralado 

(CARVALHO, 2007). Este produto é utilizado na fabricação de 

farinha que pode ser incorporada em produtos de panificação, 

minimizando o custo do produto final e enriquecendo o 

alimento (MAIA et al., 2015). O coco apresenta alto teor de 
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fibras e gorduras saturadas e insaturadas, como o ácido 

linoleico. Este ácido graxo está relacionado com a redução do 

nível de colesterol sanguíneo e a diminuição do risco de 

desenvolvimento de câncer (IBGE, 2012). 

Farinhas, ricas em fibra, estão sendo utilizadas na 

elaboração de produtos de panificação e massas alimentícias, 

ampliando a oferta de produtos com elevado teor de fibra, 

tanto para os consumidores sadios quanto para aqueles que 

apresentam algumas doenças crônicas não transmissíveis 

(GUIMARÃES; FREITAS; SILVA, 2010). 

Partindo deste princípio, este trabalho objetivou-se a 

elaboração, a determinação e a comparação físico-química de 

brownies, isentos de glúten e lactose desenvolvidos à partir de 

farinha de coco e farinha de arroz. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 PROCESSAMENTO DOS BROWNIES 

  

Foram realizadas três formulações, com variações nos 

percentuais de farinhas, sendo utilizada a de coco e de arroz 

(Figura 1). A formulação F1 foi elaborada com 100% farinha 

de coco, a F2 com 50% farinha de coco e 50% farinha de 

arroz, e a F3 foi 100% farinha de arroz. Os demais 

ingredientes foram usados nas mesmas quantidades em todas 

as formulações. A tabela 1 mostra os ingredientes utilizados e 

suas quantidades em cada formulação 
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Figura 1. Brownie feito com 100% de farinha de coco; 50% de farinha de 
coco e 50% de farinha de arroz; 100% de farinha de arroz. 
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Os brownies foram desenvolvidos de acordo com o fluxograma 

apresentado na (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Figura 2. Fluxograma dos Brownies 
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2.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As análises físico-químicas foram realizadas no 

laboratório de bromatologia da Universidade Federal de 

Campina Grande e Universidade Federal da Paraíba 

(UFCG/UFPB). As análises de umidade, cinzas e proteínas 

seguiram o protocolo da AOAC, 2000. 

 A extração dos lipídeos foi realizada pelo método 

descrito por Folch et al., (1957).  

Os carboidratos foram analisados segundo Brasil 

(2003), por diferença através da Equação 1: E = 100 – 

(A+B+C+D), onde A = Proteína B = Gordura C = Umidade D = 

Cinzas E = Carboidratos.  

O valor calórico foi determinado conforme a Equação: 

Valor Calórico (cal)= (Proteína x 4) + (Carboidrato x 4) + 

(Gordura x 9). 

 

2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada através do software 

estatístico Assistat, versão 7.6 beta, mediante Análises de 

Variância (Anova), com significância avaliada por meio da 

determinação do grau de probabilidade, considerando nível de 

significância menor que 5%. Os resultados foram expressos 

na forma de médias com seus respectivos desvios padrão. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados tabela 2, pode-se observar 

que as variáveis umidade, lipídios, carboidratos e calorias 

apresentaram diferença estatística significativa entre as três 

formulações de brownie F1, F2 e F3. Para a variável 

proteínas, esta significância somente ocorreu quando 

comparado F3 as amostras F1 e F2. Com relação a variável 

cinzas, não houve diferença estatística significativa. 

O presente estudo, elaborou brownies funcionais a 

partir das farinha de coco e de arroz e analisou suas 

características físico-químicas.  Os resultados mostraram que 

o brownie produzido a partir de farinha de coco (100%) 

apresentou maior quantidade de lipídios, proteínas, calorias e 

maior umidade. Já o brownie produzido com a farinha de arroz 

(100%), mostrou em análise maior quantidade de carboidratos. 
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O coco é um fruto rico em proteínas, gorduras 

saturadas e insaturadas e fibras (IBGE, 2012; LEMOS; 

GUIMARÃES; MIRANDA, 2011). O que pode ter contribuído 

para maior quantidade destes nutrientes na preparação. Com 

relação aos carboidratos, a amostra com farinha de arroz 

mostrou maior quantidade deste nutriente. Estudos avaliando 

a composição centesimal da farinha de arroz, encontraram 

que esta farinha apresenta 77, 33% de carboidrato (Borges et 

al., 2003) e 85,5 g (TACO, 2011). Estes valores foram maiores 

quando comprados aos valores de carboidratos encontrados 

em estudos que analisaram a farinha de coco (TRINIDAD et 

al., 2006; GUNATHILAKE; ABEYRATHNE, 2008). Este fato 

pode explicar o porquê da maior quantidade de carboidrato no 

brownie feito com 100% de farinha de arroz. 

O brownie F1 além de maior quantidade de gordura, 

apresentou maior umidade. A redução do teor de gordura de 

um alimento pode ser responsável pela rejeição sensorial 

deste produto, particularmente devido aos defeitos na textura, 

já que o teor de gordura relaciona-se diretamente com o teor 

de umidade do mesmo (SHEEHAN; GUINEE, 2004). 

Segundo Gunathilake e Abeyrathne (2008), as farinhas 

de coco têm diferentes composições, uma vez que depende 

da retenção dos componentes após a extração de leite e óleo 

de coco. Portanto, a composição do resíduo também será 

alterada proporcionalmente. Sendo assim, diferentes tipos de 

farinhas podem interferir diretamente na composição 

centesimal de qualquer preparação a base destes produtos.  

Avaliando a composição centesimal de farinha de coco 

utilizada na preparação de macarrão talharim, Gunathilake e 

Abeyrathne (2008) encontraram 4,20, 5,96, 8,42, 21,65, 59,77 

para umidade, cinzas, gordura, proteínas e carboidratos 
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respectivamente. Trinidad et al., (2006) encontraram valores 

diferentes em analise físico-química, umidade 3,6%, cinzas 

3,1, gordura, 10,9%, proteína 12,1% e carboidratos 70,3%. A 

composição centesimal de farinha de arroz para 100g do 

produto, segundo a Taco (2011) é a seguinte: Carboidratos 

(85,5 g), proteínas (1,3 g), lipídios (0,3 g), umidade (12,7 g) e 

cinzas (0,2 mg). Estes dados diferem dos resultados 

encontrados em nosso estudo. 

Os valores de nutrientes em composição centesimal de 

preparação com farinha de coco e arroz são diferentes da 

composição do produto em si, já que contém outros 

ingredientes em sua formulação. Trinidad et al., (2003), 

elaboraram brownie com farinha de coco e encontraram 

valores de carboidratos, gordura e proteínas igual a 50g, 15g, 

6,3, respectivamente. As quantidades de gordura e proteínas 

deste estudo foram menores que as quantidades encontradas 

no nosso estudo, porém a quantidade de carboidrato foi maior. 

Simon (2014), elaborou brownie a base de farinha de arroz e 

farinha de trigo Sarraceno e na formulação contendo 60% de 

farinha de arroz, encontrou 23,30% de umidade, 6,37% de 

proteínas, 20, 26% de lipídios, 1,19% de cinzas e 42, 83% de 

carboidratos, valores semelhantes a amostra F2, contendo 

50% de farinha de arroz, encontrados no presente estudo.  

Ultimamente a procura por produtos isentos de glúten 

tem aumentado, e os públicos são bem diversos. Assim tem 

se expandido o desenvolvimento de alimentos produzidos a 

partir de outras farinhas isentas dessa proteína, como a 

farinha de arroz, coco, molho, soja, etc, (KOKSEL, 2009). 

Bogue e Soreson (2008), concordam que o número de 

pacientes diagnosticados com doenças celíacas vêm 

aumentando e que as preferências de consumidores não 
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celíacos por produtos isentos desta proteína é cada vez mais 

frequente. 

Isso mostra a importância de novas formulações a partir 

de produtos isentos de glúten, possibilitando assim mais 

opções de alimentos para este grupo de pessoas, auxiliando 

assim em melhor resposta ao tratamento. 

 

4.CONCLUSÃO 

 

A formulação de novos produtos direcionados à 

públicos específicos, ou seja, aqueles que apresentam alguma 

necessidade especial e são limitados à alguns tipos de 

alimentos, é de suma importância e vem sendo uma boa 

alternativa à pacientes celíacos e também pessoas que 

optaram por não consumir o glúten. Procurando selecionar 

produtos de boa aceitação sensorial e baixo custo, é um 

desafio que deve ser alcançado, contribuindo assim na adesão 

ao tratamento e consequentemente, melhoria da qualidade de 

vida destes pacientes.  
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RESUMO: A maior parte da palma forrageira cultiva no Brasil 
é destinada a alimentação animal. Entretanto, considerando o 
seu valor nutritivo, faz-se necessários estudos para agregação 
de valor à espécie por meio de desenvolvimento de gêneros 
alimentícios. Assim, objetivou-se processar a palma forrageira 
por liofilização para produção de fatias de palma crocantes e 
do blend de palma e abacaxi em pó e analisar as 
características físicas, químicas, colorimétricas ou de textura. 
Cladódios de palma foram processados de dois modos: no 
primeiro a palma foi cortada em formato de placa plana com 
arestas de 1×1 cm; 2×2 cm e 3×3 cm; e no segundo o 
cladódio foi triturado em liquidificador para obtenção de pasta 
que foi adicionada à polpa de abacaxi na concentração de 
30% para produção do blend. Tanto as fatias quanto o blend 
foram desidratados em liofilizador de bancada na temperatura 
de -40 °C por 48 h, e em seguida submetidos às análises de 
qualidade. Observou-se que o processo de liofilização do 
blend para a obtenção de pó alterou significativamente todas 
as características físicas e químicas estudadas.  As diferentes 
dimensões de corte da palma modificaram significativamente a 
maioria dos parâmetros de textura e de cor avaliados.   

mailto:dyego.csantos@gmail.com
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Palavras-chave: Opuntia ficus indica Mill. Secagem. Controle 
de qualidade. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as culturas adaptadas às condições adversas do 

semiárido brasileiro têm-se a palma forrageira (Opuntia ficus 

indica Mill), planta tolerante a períodos de longas estiagens, 

com metabolismo fisiológico diferenciado, conhecido como 

metabolismo ácido das Crassuláceas, podendo tolerar altas 

temperaturas e deficit hídrico, bem como acumular fitomassa 

(LOPES et al., 2007), sendo considerada a cactácea de maior 

importância em nível mundial. A área cultiva de palma 

forrageira no Brasil é de 55.000 ha, sendo as maiores áreas 

de cultivo encontradas nos Estados de Alagoas, Bahia, 

Pernambuco, Paraíba e Sergipe (LEITE et al., 2014). 

Atualmente, grande parte dos cladódios de palma 

cultivados no Brasil servem como alimento estratégico para 

ruminantes no semiárido (LEITE et al., 2014), especialmente 

nos períodos de longas estiagens, pelo fato de ser um 

alimento rico em carboidratos não fibrosos, minerais como o 

cálcio, magnésio, sódio e potássio, vitaminas A, C e do 

complexo B (CAMPOS et al., 2009) e elevado teor de umidade 

(LEITE et al., 2014). Ante sua importância nutricional e 

considerando-se que no Brasil a sua utilização é direcionada, 

quase na sua totalidade para a alimentação animal (LOPES et 

al., 2007), são necessários estudos para inserção de cladódios 

da palma forrageira na alimentação humana. Neste trabalho, 

sugere-se o desenvolvimento de um produto em pó a base de 

cladódios de palma com abacaxi, que pode ser utilizado como 

matéria-prima na indústria de alimentos ou reconstituído para 
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consumo direto, e um produto tipo chips crocante para 

ingestão como snacks por consumidores preocupados com 

questões ambientais e/ou alimentação natural. 

Vários são os métodos que podem ser utilizados para a 

desidratação de cladódios de palma forrageira, como aqueles 

que utilizam ar aquecido, a exemplo dos processos de 

secagem por estufa com circulação forçada de ar, leito de 

jorro, spray drying e camada de espuma. Entretanto, Zotarelli 

et al. (2012) destacaram que esses métodos podem promover 

degradações de componentes termossensíveis, alterar as 

propriedades de textura do produto devido ao forte 

encolhimento da matriz sólida, além de poder afetar a 

capacidade de reidratação de produtos desidratados. Para 

obter produtos desidratados com melhor qualidade nutricional, 

sensorial e de reconstituição, pode ser utilizado o processo de 

liofilização, um tipo particular de desidratação por sublimação. 

Neste, o alimento é congelado e, em seguida, a água é 

removida da amostra pela redução da pressão da câmara de 

secagem, de modo a permitir que a água congelada sublime 

diretamente da fase sólida para a gasosa (PALACIOS et al., 

2014), reduzindo as degradações nutricional e sensorial. 

Ante o exposto e considerando-se a necessidade de 

estudos de melhor aproveitamento de gêneros com potenciais 

alimentícios, objetivou-se processar a palma forrageira pelo 

método de secagem por liofilização para produção de palma 

crocante e do blend de palma e abacaxi em pó e analisar as 

características físicas, químicas, colorimétricas ou de textura 

dos produtos desenvolvidos. 
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2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram utilizados cladódios de palma forrageira, cultivar 

gigante, provenientes do município de Aroeiras, situado na 

microrregião de Campina Grande-PB, sendo selecionados os 

exemplares com cerca de 20 cm de comprimento, e abacaxis 

da variedade pérola adquiridos no mercado varejista de 

Campina Grande-PB. Os cladódios e os abacaxis foram 

conduzidos adequadamente em caixas isotérmicas ao 

Laboratório de Armazenamento e Processamento de Produtos 

Agrícola (LAPPA) da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), Campina Grande, onde o estudo foi 

conduzido.  

Na ocasião, as matérias-primas isentas de danos físicos 

foram submetidas à lavagem em água corrente para remoção 

de sujidades provenientes do campo, sanitizadas em solução 

clorada com 100 ppm de cloro ativo por um período de 15 min 

e enxaguadas em água de boa qualidade. Posteriormente, os 

cladódios foram submetidos à remoção manual dos espinhos 

com uso de faca de aço inoxidável e manipulados de dois 

modos diferentes para composição dos tratamentos 

destinados a liofilização: no primeiro parte da palma foi 

triturada em liquidificador doméstico por 1 min para obtenção 

de uma pasta (polpa) que foi utilizada em associação ao 

abacaxi, e no segundo os cladódios foram descascados e 

cortados em formato de placa plana com arestas de 1×1 cm; 

2×2 cm e 3×3 cm. Os abacaxis foram descascados 

manualmente com uso de facas de aço inoxidável, 

despolpados em liquidificador doméstico por 1 min, sendo a 
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polpa bruta refinada em peneiras com malhas de 2,5 mm para 

remoção da maior parte das fibras. 

Para elaboração do blend destinado a liofilização, 

adicionou-se 30% de polpa de palma à polpa de abacaxi, 

sendo a mistura acondicionada em formas plásticas e 

submetida a congelamento através do contato direto das 

amostras com o ambiente resfriado em freezer à -18 °C por 24 

h. As placas planas em diferentes cortes foram envoltas em 

papel-alumínio e também congeladas por 24h. Na sequência, 

as amostras foram liofilizadas na temperatura de -40°C por 48 

h em liofilizador de bancada da marca Christ, modelo ALPHA 

1-2 LDplus, que consiste basicamente de painel digital, bomba 

a vácuo, câmara de condensação com válvula de dreno 

integrada, câmara de secagem em acrílico constando, em seu 

interior, um suporte em aço inoxidável para três bandejas. 

Decorrido o tempo de liofilização, o blend desidratado foi 

desintegrado para obtenção do pó e acondicionado em 

embalagens laminadas para protegê-lo da umidade e da luz. 

As placas planas de palma desidratadas (palma crocante) 

também foram acondicionadas em embalagens laminadas até 

realização das análises.  

O blend de palma e abacaxi in natura e liofilizado foi 

analisado, em triplicata, quanto aos parâmetros de umidade, 

sólidos totais, acidez total titulável (ATT) em ácido cítrico, 

sólidos solúveis totais (SST) e pH segundo metodologias do 

Instituto Adolfo Lutz (2008), ratio por meio da relação dos SST 

e ATT e atividade de água através da leitura direta das 

amostras em higrometro Aqua-Lab, modelo 4TE da Decagon. 

As palmas crocantes foram submetidas à análise do perfil de 

textura (TPA) em texturômetro universal modelo TA-XT plus - 

Textura Analyzer do fabricante Stable Micro Systems equipado 
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com o software Exponent Stable Micro Systems, com 

utilização do probe P-36R, para a obtenção dos atributos de 

dureza, coesividade, elasticidade, gomosidade e 

mastigabilidade. Os parâmetros para a realização das 

medições foram os seguintes: velocidade pré-teste: 5 mm/s; 

velocidade de teste: 2 mm/s; velocidade pós-teste: 10 mm/s; e 

distância: 2 mm.  

A análise colorimétrica das palmas crocantes e do 

blend de polpa e abacaxi em pó foi realizada em 

espectrofotômetro portátil Hunter Lab Mini Scan XE Plus, 

modelo 4500 L, obtendo-se os parâmetros L*, a* e b*, em que 

L* define a luminosidade (L* = 0 – preto e L* = 100 – branco) e 

a* e b* são responsáveis pela cromaticidade (+a* vermelho e –

a* verde; +b* amarelo e –b* azul). A partir destes valores, 

calcularam-se os valores de croma (C*) pela fórmula C*= 

[(a*)2+(b*)2]0,5 e os valores de ângulo de tonalidade (ângulo h°) 

pela fórmula h*= tan-1 b*/a*.  

O delineamento experimental foi o de blocos 

inteiramente casualizados com três tratamentos e três 

repetições para as palmas crocantes, e dois tratamentos e três 

repetições para a mistura de palma e abacaxi, ambos 

utilizando-se o software Assistat versão 7.7. beta. Os dados 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e a 

comparação de médias foi feita pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Têm-se nas Tabela 1 e 2 os resultados das 

caracterizações física, química e colorimétrica do blend de 

palma forrageira e abacaxi in natura e liofilizado. Observou-se 
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que todos os parâmetros avaliados revelaram efeito 

significativo a 1% de probabilidade, de acordo com o teste F, 

indicando que a secagem por liofilização altera as 

características do pó produzido. O teor de umidade do blend in 

natura foi elevado, superior a 89%, demonstrando 

necessidade de eficiente higienização das matérias-primas, 

além de processamento higiênico-sanitário satisfatório, com 

vistas a evitar contaminações cruzadas. Após liofilização, a 

umidade reduziu para quase 26%, correspondendo a uma 

perda de 70,51% de água. Moraes et al. (2012), ao 

desidratarem a polpa de maracujá-do-mato pelo processo de 

liofilização, reportaram redução de umidade de 86,1% a 

27,68%, com perda de quase 70% de água após secagem, 

estando em acordo com o observado para o blend estudado.  

 

Tabela 1. Valores da caracterização física e química do blend 

de palma forrageira e abacaxi obtido por liofilização 

Blend 
Umidade 

(%) 

ST 

(%) 

ATT 

(%) 

SST 

(°Brix) 
Ratio pH aw 

in natura 89,27
a
 10,73

b
 0,78

b
 10,67

b
 13,63

a
 3,63

a
 0,992

a
 

Liofilizado 26,33
b
 73,67

a
 6,18

a
 74,33

a
 12,02

b
 3.48

b
 0,269

b
 

DMS 1,48 1,48 0,04 0,94 0,48 0,05 0,06 

Teste F 13906
**
 13906

**
 113318

**
 35077

**
 86

**
 71

**
 1260

**
 

DMS – Diferença mínima significativa; ST – Sólidos totais; ATT – Acidez 

total titulável; SST – Sólidos solúveis totais; Ratio – Relação SST/ATT; aw 

– Atividade de água; **Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem 

estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

 

Por se tratar de grandeza inversamente relacionada ao 

teor de umidade, o valor de sólidos totais aumentou após a 

liofilização (Tabela 1), atingindo teor superior a 70% no 
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produto em pó. Esse fenômeno é comumente observado em 

produtos agrícolas e relatado por outros autores (OLIVEIRA et 

al., 2014; OLIVEIRA et al., 2010), sendo justificado pela 

concentração de carboidratos, fibras, pigmentos, minerais e 

outros constituintes sólidos não voláteis da amostra. A acidez 

total titulável (ATT) aumentou consideravelmente após a 

liofilização, atingindo valor superior a 6,0% na amostra 

desidratada, o que já era esperado, visto que a remoção de 

água durante a secagem promove concentração dos ácidos 

orgânicos, que por sua vez não são degradados em virtude da 

baixa temperatura utilizada. Esta observação está em 

conformidade com Moreira te al. (2013) que ao desidratarem 

manga por liofilização, observaram elevação significativa da 

ATT na polpa seca em comparação a in natura. De acordo 

com Oliveira et al. (2011), essa maior ATT nos produtos 

liofilizados garante o sabor ácido característico dos mesmos 

quando estes pós forem reconstituídos ou utilizados como 

suplementos alimentares, sendo também, um fator 

desfavorável ao crescimento microbiano.  

Houve elevação dos sólidos solúveis totais (SST) do 

blend de palma com abacaxi de 10,67 °Brix a 74,33 °Brix após 

o processo de liofilização (Tabela 1), relacionado não apenas 

a concentração dos açúcares, mas também de ácidos 

orgânicos e pigmentos. Valor de aproximadamente 78 °Brix foi 

encontrado por Oliveira et al. (2014) em polpa de cajá em pó 

obtida por liofilização, sendo próximo ao relatado no presente 

estudo. A relação SST/ATT, também chamada de ratio, 

reduziu 1,61 pontos após secagem, passando de 13,63 (blend 

in natura) para 12,02 (blend liofilizado). Isso evidencia que a 

mistura de palma e abacaxi em pó é sensorialmente menos 

doce que a mistura in natura, todavia fazem-se necessários 
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testes sensoriais para atestar tal hipótese. Comportamento 

semelhante foi reportado por Moreira et al. (2013) ao 

liofilizarem polpa de manga, com o produto em pó revelando 

maior ratio que o in natura.  

O pH do blend de palma e abacaxi decresceu após 

liofilização (Tabela 1), passando de 3,63 (in natura) para 3,48 

(pó), estando similar ao relatado por Oliveira et al. (2010) em 

ubaia em pó obtido pelo processo de liofilização. Esses 

valores estão dentro da faixa considerada segura (pH de até 

4,5), inibindo o desenvolvimento de muitos microorganismos 

patogênicos, todavia não se pode menosprezar a necessidade 

de cuidados no processamento e armazenamento. Observou-

se considerável redução da água livre do blend de palma e 

abacaxi após liofilização, com valor de atividade de água (aw) 

decrescendo de 0,992 para 0,269, o que impossibilita 

deteriorações microbianas do pó obtido, visto que aw inferior a 

0,60 não favorece o desenvolvimento de microorganismos, 

embora eles ainda possam sobreviver. 

Em relação aos parâmetros de cor (Tabela 2), o 

processo de liofilização do blend de palma e abacaxi 

promoveu clareamento do produto, estando em conformidade 

com Santos et al. (2012) que reportaram aumento de 

luminosidade (L*) em coentro após secagem por liofilização. O 

blend em pó revelou coloração amarelo esverdeado, em 

função de pigmentos clorofila e carotenóides oriundos das 

matérias-primas utilizadas, todavia com predominância da 

coloração amarela (+b*) em relação à verde (-a*). Guiné & 

Barroca (2012) ao desidratarem pimenta verde por liofilização 

também observaram predominância do +b* sobre o –a*, 

estando em acordo com o relatado para o blend obtido neste 

trabalho. O ângulo de tonalidade (h*) dos blends in natura e 
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liofilizado, que é a cor perceptível do alimento, situou-se acima 

de 100° o que representa uma cor próxima a região 

amarela/verde (h* entre 90° e 180°). Em relação ao croma 

(C*), que é a intensidade da cor do alimento, constatou-se 

aumento em torno de 7% após o processo de liofilização, o 

que é interessante tecnologicamente, visto que produtos com 

maiores cromas são mais vivos e, consequentemente, mais 

atrativos comercialmente. 

 
Tabela 2.  Valores da avaliação colorimétrica do blend de palma forrageira 
e abacaxi obtido por liofilização 

Blend 
Luminosidade 

(L*) 

Intensidade 

de verde  

(-a*) 

Intensidade 

de amarelo 

(+b*) 

Croma 

(C*) 

Ângulo de 

tonalidade 

(h*) 

in natura 32,56
b
 -6,28

a
 27,54

b
 28,25

b
 102,85

a
 

Liofilizado 54,72
a
 -5,48

b
 29,82

a
 30,32

a
 100,42

b
 

DMS 0,13 0,24 0,29 0,26 0,53 

Teste F 238896,8
**
 89,0

**
 471,2

**
 485,1

**
 164,8

**
 

DMS – Diferença mínima significativa; **Significativo ao nível de 1% de 

probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem 

estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

 

 Nas Tabela 3 e 4 estão disponíveis os resultados da 

análise do perfil de textura e de cor das fatias crocantes de 

palma forrageira obtidas por liofilização. Constatou-se que, 

com exceção da elasticidade e da L*, todos os atributos 

investigados evidenciaram efeito significativo a 1% de 

probabilidade (teste F), sugerindo que o tamanho das arestas 

das fatias de palma alterou as características avaliadas. A 

dureza apresentou acréscimos com o aumento das arestas da 

fatia, com valores variando de 17,78 N (F1) a 70,15 N (F2), o 

que representa elevação de quase 300% na força necessária 
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para se produzir certa deformação (DUTCOSKY, 2013) 

durante a mastigação (GUINÉ & BARROCA, 2012). 

A coesividade, que é definida como a extensão a que 

um material pode ser deformado antes da ruptura (BOURNE, 

1978), foi maior na fatia com dimensões de 3×3 cm (Tabela 3), 

sendo observado decréscimos a medida que se aumentava o 

tamanho da aresta da amostra. É possível perceber que os 

dados de coesividade apresentando-se inversamente 

relacionados aos dados de dureza, estando em acordo com 

Bourne (1978) que reportou que a maior coesividade está 

relacionada à menor dureza e vice-versa. As alterações 

promovidas nas dimensões das fatias de palma não 

promoveram mudanças na elasticidade, sugerindo que todas 

as fatias crocantes possuem a mesma velocidade de retorno a 

condição não deformada, depois que a força de deformação é 

removida (DUTCOSKY, 2013) antes da segunda compressão 

(BOURNE, 1978).  

 
Tabela 3. Resultado da análise do perfil de textura (TPA) das fatias 

crocantes de palma forrageira obtidas por liofilização 

TRT 
Dureza 

 (N) 
COE Elasticidade 

Gomosidade 

(N) 

MAST 

 (N) 

F1 17,78
c
 0,40

a
 1,00

a
 7,06

c
 7,06

c
 

F2 54,75
b
 0,29

b
 1,00

a
 12,75

b
 12,76

b
 

F3 70,15
a
 0,23

c
 1,00

a
 20,04

a
 19,99

a
 

DMS 1,82 0,02 0,01 0,99 0,99 

Teste F 4104,61
**
 318,41

**
 0,79

ns
 820,38

**
 805,57

**
 

TRT – Tratamento; COE – Coesividade; MAST – Mastigabilidade; F1 – 

fatia com 1×1 cm; F2 – fatia com 2×2 cm; F3 – fatia com 3×3 cm; DMS – 

Diferença mínima significativa; **Significativo ao nível de 1% de 

probabilidade; 
ns

Não significativo; Médias seguidas pela mesma letra, na 

coluna, não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 
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A gomosidade, que é a energia requerida para 

desintegrar um alimento semissólido até a deglutição 

(DUTCOSKY, 2013), aumentou com incrementos das 

dimensões das fatias, com valores variando de 7,06 N (F1) a 

20,04 N (F3). Comparando-se a fatia com 1×1 cm com a fatia 

com 3×3 cm, observou-se elevação em torno de 180% nesse 

parâmetro (Tabela 3), o que leva a crer que o aumento da 

dureza e a redução da coesividade ocasiona incrementos da 

gomosidade. A mastigabilidade, que é a energia requerida 

para mastigar um alimento sólido para deglutição (BOURNE, 

1978), mostrou-se diretamente relacionado à dureza, 

aumentando confirme as amostras apresentavam-se mais 

firmes, com dados variando de 7,06 N (F1) a 19,99 N (F3). 

 As diferentes dimensões das fatias de palma crocantes 

não afetaram a claridade das amostras, com todos os 

tratamentos apresentando valores de L* situados dentre da 

faixa de 53,0 e 54,0 (Tabela 4), o que sugere que as 

condições de processamento e complexos enzimáticos do 

vegetal não se constituíram em fatores de riscos para 

comprometer a qualidade em relação à padronização da 

claridade. Observou-se tonalidade verde (-a*) intensa nas 

fatias de palma desidratadas, todavia com a coloração 

amarela (+b*) prevalecendo sobre a verde, fenômeno também 

reportado por Santos et al. (2012) em coentro desidratado por 

liofilização. O h* variou entre as amostras, não sendo possível 

perceber a influência das dimensões das arestas das fatias em 

tais resultados. Todavia, a variação observada (103,79 a 

105,98) é relativamente pequena, fazendo com que todas as 

amostras situassem-se próximas a região amarela/verde (h* 

entre 90° e 180°), o que caracteriza a coloração amarela 
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esverdeada. O maior valor de C* foi na amostra F3 (fatia com 

3×3 cm), diferindo estatisticamente das demais fatias, o que 

atesta que este tratamento seria o mais atrativo se estivesse 

disponível ao público, sendo necessário aplicação de testes 

sensoriais para ratificar esta hipótese.  

 
Tabela 4. Resultado da caracterização colorimétrica das fatias crocantes 
de palma forrageira obtidas por liofilização 

TRT 
Luminosidade 

(L*) 

Intensidade 

de verde  

(-a*) 

Intensidade 

de amarelo 

(+b*) 

Croma 

(C*) 

Ângulo de 

tonalidade 

(h*) 

F1 53,77
a
 -4,16

b
 35,14

c
 16,31

b
 104,77

b
 

F2 53,91
a
 -4,32

b
 39,60

b
 15,71

b
 105,98

a
 

F3 53,14
a
 -4,61

a
   41,17

a
 19,35

a
 103,79

c
 

DMS 1,08 0,19 0,70 0,98 0,66 

Teste F 2,70
ns

 26,78
**
 379,57

**
 74,12

**
 52,41

**
 

TRT – Tratamento; F1 – fatia com 1×1 cm; F2 – fatia com 2×2 cm; F3 – 

fatia com 3×3 cm;  DMS – Diferença mínima significativa; **Significativo ao 

nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). Médias seguidas pela mesma 

letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste 

de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

O processo de liofilização do blend de palma e abacaxi 

para a obtenção de pó alterou significativamente todas as 

características físicas e químicas estudadas. As diferentes 

dimensões de corte da palma para obtenção de produtos 

crocantes modificaram significativamente a maioria dos 

parâmetros de textura e de cor avaliados, sendo necessários 

testes sensoriais para se avaliar o impacto dessas mudanças 

na preferência e aceitação de consumidores.  
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RESUMO Considerado uma ferramenta que inicia o processo 
produtivo, o cardápio serve como instrumento gerencial para 
administração de restaurantes. Com seu planejamento podem 
ser dimensionados os recursos humanos e materiais, o 
controle de custos, o planejamento de compras e vários outros 
fatores que influenciam na organização do serviço. O trabalho 
teve como objetivo planejar a previsão de compras de 
suprimentos de uma Unidade de Alimentação e Nutrição 
hospitalar necessários para os cardápios propostos. 
Inicialmente desenvolveu-se um levantamento do quantitativo 
dos gêneros perecíveis e não perecíveis dos cardápios 
oferecidos para as coletividades sadias e enfermas durante 
um mês, os quais foram calculados e inseridos em uma 
planilha no Excel. Os valores encontrados foram utilizados 
para solicitação de gêneros e também para controle de custos 
do serviço. Levando-se em consideração que o processo de 
administração de suprimentos é bastante dinâmico, a previsão 
de compras deve estar baseada nas necessidades dos 
cardápios propostos para que na etapa de solicitação de 
compras não haja falhas que possam prejudicar o 
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desenvolvimento dos cardápios planejados. Ressalta-se a 
importância de conhecer as quantidades reais necessárias aos 
cardápios utilizados, com o intuito de aperfeiçoar a produção 
das refeições oferecidas e garantir uma melhor administração 
do serviço. 
Palavras-chave: Planejamento. Aquisição. Insumos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) pode 

desempenhar atividades relacionadas à alimentação e 

nutrição dentro de uma empresa, como uma unidade de 

trabalho ou órgão, independente da situação que ocupa na 

escala hierárquica da entidade, seja em nível de divisão, 

seção ou setor (TEIXEIRA et al., 2004). É um serviço 

organizado que compreende uma sequência e sucessão de 

atos destinados a fornecer refeições balanceadas, de modo 

que se ajuste aos limites financeiros da instituição (ABREU et 

al., 2009).  

Na instituição hospitalar, a compatibilidade entre a 

oferta e as necessidades nutricionais e terapêuticas dos 

clientes/pacientes, assim como as responsabilidades 

econômico-administrativas da UAN, são processos complexos 

adicionados à programação e execução das refeições 

(BORGES et al., 2006) 

 A administração da UAN deve ser delegada ao 

nutricionista, que é o profissional melhor preparado para essa 

função. Cabe ao nutricionista a funções de planejamento, 

organização, direção, supervisão, avaliação e acordo com os 

incisos II, VI e VII do artigo 3º; incisos II, IV, IX e X e parágrafo 

único do artigo 4º da lei nº 8.234/91 (ABREU et al., 2009). 
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Segundo Teixeira et al.(2007), o sucesso no 

funcionamento das UAN está, principalmente, na 

normatização de todas as operações desenvolvidas como 

previsão, organizações, comando, coordenação. Posto isto, 

uma das formas de planejar as necessidades operacionais de 

uma Unidade é o cardápio. A partir dele é determinado o que 

deve ser produzido, quando, em que quantidade, com que 

matérias primas, com que equipamento, com quais 

procedimentos e por quem (BELLO, 2011 apud MAGNEÉ, 

2005). 

Abreu et al. (2009) afirma que o cardápio é uma 

ferramenta que inicia o processo produtivo e serve como 

instrumento gerencial para a administração do restaurante. 

Portanto, tendo-se estabelecido o que se quer oferecer no 

cardápio, será determinada toda estrutura de planejamento do 

restaurante. 

Ao planejar a alimentação para uma coletividade, deve-

se ter em mente a importância da seleção e dos cálculos 

quantitativos para minimização dos custos, evitar falta de 

produtos e racionalizar o trabalho (ABREU et al., 2009). É 

nesse contexto que se apresenta a importância do 

planejamento do pedido de compras. 

O pedido de compras é a descrição e compilação de 

todo o material necessário para a execução do cardápio, em 

um período de tempo determinado (semanal, quinzenal, 

mensal, semestral, dentre outros) (FONSECA et al., 2012). A 

identificação da necessidade de compra se baseia no 

consumo médio da Unidade e o processo de compras deverá 

ser agilizado toda vez que o estoque atingir seu limiar mínimo 

(ABREU et al., 2009). 
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A Unidade, objeto do presente trabalho, está passando 

por uma revisão de cardápios com implantação de novas 

preparações e novos ingredientes. Com isso sentiu-se a 

necessidade de conhecer os quantitativos reais dos materiais 

utilizados na preparação dos cardápios do serviço para 

posterior elaboração do pedido de compras. 

O levantamento dos quantitativos que compõem o 

pedido é feito por itens do cardápio, per capita da unidade e o 

número de refeições. O cardápio, portanto, deve ser bem 

planejado, para que se possa prever o máximo de alternativas 

que comporão o acervo de opções intencionais para os 

usuários e funcionários (FONSECA et al., 2012). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada uma pesquisa quantitativa, de caráter 

descritivo, em um hospital universitário localizado em Natal- 

RN, durante o período de 01 de maio à 02 de junho de 2015. 

O tipo de contrato adotado pelo hospital é de autogestão e sua 

modalidade de atendimento é do tipo centralizado, com as 

preparações distribuídas em balcões térmicos e porcionadas 

em bandejas pelos funcionários encarregados. 

A UAN é dividida em duas cozinhas: a dietética, 

encarregada do preparo de alimentos para os pacientes; e a 

cozinha geral, responsável pela produção de refeições dos 

acompanhantes e funcionários.  Ambas as cozinhas são 

responsáveis pela elaboração das grandes refeições 

(desjejum, almoço e jantar). Há também o setor de lanche, 

onde são produzidos os lanches da manhã e tarde, e a ceia. 

Na cozinha dietética são servidas por dia aproximadamente 
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510 refeições e na cozinha geral, 690 refeições. Já o setor de 

lanche disponibiliza uma média de 510 refeições/dia. 

A quantidade de refeições produzidas varia de acordo 

com o número de pacientes, acompanhantes e funcionários 

presentes. Na cozinha dietética, utiliza-se uma média diária, 

obtida a partir do quantitativo de pacientes disponibilizado 

pelos auxiliares de nutrição, para as diferentes preparações 

(feijão, arroz, saladas, guarnições, papas, purês, etc.). 

Os cardápios são planejados para o período de cinco 

semanas, obedecendo ao critério de diferenciação na 

variedade de cada semana, com vistas a evitar a monotonia 

alimentar. Para realizar a análise do consumo dos itens 

perecíveis e não perecíveis, utilizava-se o cardápio diário. 

Para tanto foram desenvolvidas planilhas semanais, 

separadas entre as cozinhas dietética e geral, onde 

diariamente, ao término do dia, eram calculados manualmente 

todos itens (perecíveis e não-perecíveis) utilizados em cada 

refeição (desjejum, almoço e lanche) das duas cozinhas, por 

um período de 30 dias. 

Ao final do mês, foi realizado o somatório dos itens das 

quatro semanas, e transferido a uma planilha do Excel, sendo 

estes adequados a sua forma de apresentação (quilograma, 

grama, pacote, litro, garrafa, etc.). A planilha elaborada serviu 

posteriormente como base para o pedido de compras mensal 

feito pela nutricionista. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para uma melhor visualização e atualização, foram 

elaboradas duas planilhas divididas em “gêneros perecíveis” e 

“gêneros não perecíveis”. 
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Com relação aos gêneros não perecíveis, na cozinha 

geral encontrou-se maior quantidade nos itens como açúcar 

(540 kg), arroz (parboilizado: 361,58 kg; polido: 101,3 kg), 

flocos de milho (333, 4 pct), feijão (carioca: 174 kg; preto: 

182,2 kg), farinha de mandioca (167, 29 kg), manteiga comum 

(108, 4 uni), óleo de soja (103,9 garrafas), creme de leite (78,1 

cx), molho de tomate (72,8 cx), maionese (61,2 uni), colorau 

(60,4 pct) e sal (35,53 kg).  

Na cozinha dietética, há a presença de itens não utilizados na 
cozinha geral, como alimentos a base de soja (54,3 latas), 
adoçante em pó (71,5 pct), arroz integral (53,31 kg), aveia 
(132,3 pct), maior consumo de azeite (42,92 garrafas), 
biscoitos doces e salgados (29,1 pct e 25,1 pct, 
respectivamente), chás de boldo, camomila, erva-cidreira, 
erva-doce, hortelã (média de 200 pct), margarina vegetal 
(100,7 uni), massa alimentícia de arroz (55,1 pct) e proteína de 
soja (55,6 kg). Há também um menor consumo dos itens 
básicos se comparado a cozinha geral: açúcar (32,1 kg), arroz 
(parbolizado: 127,35 kg; polido: 135,81 kg), flocos de milho 
(111,6 pct), feijão (carioca: 117 kg; preto: 77,1 kg), óleo de 
soja (61,9 garrafas), molho de tomate (38,3 cx), maionese 
(24,8 uni) e sal (12,45 kg), com exceção do colorau (78,8 pct) 
e do macarrão espaguete (109,1 kg), consumidos em maior 
quantidade neste setor.  
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Quadro 1- Consumo mensal gêneros não perecíveis na 
Unidade de Alimentação Hospitalar, Natal-RN, 2015 

Material 
Cozinha 

Geral 

Cozinha 

Dietética 

Açúcar 32,1 kg 572,1 kg 

Achocolatado 7 latas 2 latas 

Adoçante em pó com 100g  72 pct 

Alim. a base de soja c/ 300g  55 latas 

Amido de milho 500g 66 pct 68 pct 

Arroz parbolizado 361,58 kg 127,35 kg 

Arroz polido 101,3 kg 135,81 kg 

Arroz integral   53,31 kg 

Aveia com 500g  133 pct 

Azeitona 10 pct  

Azeite 14 garrafas 45 garrafas 

Batata palha 23 pct  

Biscoito integral 400g  26 pct 

Biscoito maisena 400g  30 pct 

Chá de boldo  15 cx 

Chá de camomila  48 cx 

Chá de erva cidreira  72 cx 

Chá de erva doce  32 cx 

Chá de hortelã  30 cx 

Canela em pó 1 cx  

Catchup cx 300g 25 cx  
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Creme de leite 79 cx 8 cx 

Cremogema 36 pct 28,9 pct 

Colorau sem sal 61 pct 79 pct 

Ervilha 107 latas 43 latas 

Extrato de tomate  6 cx 

Farinha de mandioca 167,29 kg 3,54 kg 

Farinha de milho pré-cozida 333 pct 111pct 

Farinha de trigo c/ fermento 15,3 kg 2,00 kg 

Farinha de trigo s/ fermento 0,75 kg 7,76 kg 

Farinha láctea  4 pct 

Feijão branco  56,3 kg 

Feijão carioca 174 kg 117,0 kg 

Feijão preto 182,2 kg 77,1 kg 

Leite de coco 35 garrafas  

Macarrão espaguete 12 pct 109 pct 

Maionese light 61 cx 25 cx 

Manjericão  76 pct  

Manteiga comum c/ 500g 108 uni 3 uni 

Manteiga do sertão 4 garrafas  

Margarina vegetal BECEL  100 uni 

Massa alimentícia de arroz  55 pct 

Massa para sopa        60 pct 6 pct 

Milho para mungunzá 32 kg 6,8 kg 

Milho verde 84 latas 37 latas 

Molho de tomate 73 cx 38 cx 

Molho shoyo 8 garrafas  



ANÁLISE QUANTITATIVA DE CARDÁPIOS PARA PREVISÃO DE COMPRAS DE 

SUPRIMENTOS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

134 
 

Fonte: HUOL, 2015. 

 

Em relação aos gêneros perecíveis observaram-se 

diferenças entre os ingredientes e quantidades utilizados nos 

cardápios da cozinha geral e cozinha dietética, observando 

que no cardápio da cozinha geral há presença de frutas 

diferentemente do cardápio da cozinha dietética. Destaca-se 

também a diferença do tipo de carnes e suas quantidades 

oferecidas no cardápio de cada uma das cozinhas.  

 

Quadro 2 - Consumo mensal gêneros não perecíveis na 
Unidade de Alimentação Hospitalar, Natal-RN, 2015 

Material 
Cozinha 

Geral 
Cozinha 
Dietética 

Abacaxi 11,00 Kg  

Abóbora 86,80 Kg 119,70 Kg 

Alface 6,80 Kg 4,50 Kg 

Alho 13,00 Kg 35,50 Kg 

Banana prata 130,00 Un  

Batata doce 13,60 Kg 58,40 Kg 

Batata inglesa 65,40 Kg 121,52 Kg 

Berinjela  14,00 Kg 

Mucilon de arroz  74 pct 

Óleo de soja 104 garrafas 62 garrafas 

Orégano 0,43 kg 0,21 g 

Proteína de soja 400g 13 pct 55 pct 

Sal 35,53 kg 12,45 kg 

Vinagre de álcool 3 garrafas 18 garrafas 
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Beterraba 8,00 Kg 13,40 Kg 

Cebola 117,70 Kg 139,26 Kg 

Cenoura 89,80 Kg 118,70 Kg 

Chuchu 66,80 Kg 63,60 Kg 

Coentro 13,20 Kg  

Couve folha  2,00 Kg 

Goma 8,30 Kg  

Inhame  48,90 Kg 

Laranja Pêra 450,00 Kg  

Limão  70,00 Kg 

Maçã 3,40 Kg  

Macaxeira 40,00 Kg  

Maracujá 2,00 Kg  

Melancia 15,00 Kg  

Pepino  3,50 Kg 

Pimentão 25,60 Kg 14,50 Kg 

Repolho 12,40 Kg 7,40 Kg 

Tomate 67,00 Kg 112,50 Kg 

Leite pasteurizado 

integral 

405,00 L 822,00 L 

Linguiça de frango  223,00 Kg 

Linguiça calabresa 11,30 Kg  

Pé suíno 4,80 Kg  

Carne de 1° 96,00 Kg 78,5 Kg 

Carne de 2° 236,80 Kg 365,9 Kg 
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Carne de charque 24,10 Kg 98,20 Kg 

Carne de sol 127,80 Kg 136,40 Kg 

Filé de frango 207,70 Kg 288,4 Kg 

Filé de peixe 46,80 Kg 27 Kg 

Queijo mussarela 11,10 Kg 207,00 

Coxa/sobrecoxa 56,00 Kg 158,70 

Ovos de galinha 1518 Un 48 Um 

Peru inteiro  93,10 Kg 

Pernil suíno  1944,00 Kg 

Salsicha 18,00 Kg  

Pão francês 220,50 Kg  

Fonte: HUOL, 2015 

 

De acordo com Teixeira et al. (2004), antes da 

solicitação das compras é necessário que se faça uma 

previsão da mesma, estando relacionado com os cardápios 

planejados, o consumo per capita bruto dos alimentos e o 

número estimado de refeições que será servido com o objetivo 

de assegurar um planejamento racional da UAN (não 

possibilitando compras exageradas), propiciando 

diversificação das preparações e evitando compras 

emergenciais. 

Segundo Freitas et al. (2015) em qualquer 

circunstância, o planejamento de compras é o ponto de partida 

que vai definir o sucesso ou fracasso de uma missão, meta ou 

objetivo. Para tal, a elaboração do cardápio (planejamento) 

para um período programado é fundamental nesta etapa. É a 

partir dele que se calcula o controle de frequência dos gêneros 
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e das preparações nos cardápios que deve ser determinada, 

levando-se em consideração as necessidades nutricionais, os 

hábitos alimentares, as preferências do comensal e ainda o 

preço da refeição. 

Os cardápios devem ser elaborados considerando a 

sazonalidade dos produtos, recursos humanos, disponibilidade 

da área e equipamentos, hábitos alimentares da clientela, 

combinação de cores, sabores, aroma, textura e temperatura. 

A operacionalização do per capita pode ser feito com o 

estabelecimento de receituário padrão, um dos principais 

instrumentos de controle do restaurante e sem o qual é 

impossível estabelecer um programa de informatização 

adequado, permitindo uma padronização da qualidade e um 

planejamento de operações e custos (CAMPOS, 2010). 

Levando em consideração os fatores citados pode-se 

perceber a importância de um levantamento quantitativo de 

materiais utilizados numa UAN num determinado período de 

tempo para ter controle de custos, de estoque e previsão de 

compras. 

 De acordo com a planilha desenvolvida as diferenças 

encontradas nas quantidades e nos itens utilizados entre os 

cardápios das duas cozinhas (geral e dietética), justificam-se 

pelo tipo de comensais a que as preparações são destinadas, 

visto que os cardápios são elaborados considerando as 

necessidades dos clientes/pacientes. 

 

4.CONCLUSÕES  

 

De acordo com o trabalho realizado podemos perceber a 

importância do controle e planejamento de materiais e gêneros 

para um bom funcionamento dos serviços dentro de uma UAN. 
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Ressaltando que tais condutas aperfeiçoam o serviço e 

produção evitando gastos desnecessários e desperdícios de 

matéria-prima, além de garantir a produção do cardápio 

proposto. 

O planejamento de cardápios garante à UAN uma gestão 

de excelência, fazendo com que o nutricionista conheça as 

necessidades de materiais da produção para assim solicitar a 

compra de gêneros nas quantidades adequadas ao serviço. 
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RESUMO: A obesidade é uma doença crônica não 
transmissível caracterizada por acumulo excessivo de gordura 
corporal que compromete a saúde física, psicológica e social 
do indivíduo e reduz a expectativa de vida. O Número de 
pessoas com sobrepeso e obesidade vem aumentando 
consideravelmente nos últimos anos, por causa de vários 
fatores, dentre eles está o desequilíbrio entre a ingestão e o 
gasto calórico. Dieta de baixas calorias pratica de exercício 
físico e modificações comportamentais às vezes falham em 
alcançar a manutenção do peso perdido em longo prazo. Com 
isso a procura de efeitos termogênicos de muitos compostos 
extraídos de plantas vem aumentando em especial do chá 
verde. Este apresenta benefícios a saúde principalmente na 
redução de gordura corporal. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar seu efeito na redução de gordura corporal por meio de 
uma revisão bibliográfica. Foi constatado que o chá verde é 
um importante aliado na redução de gordura. 
Palavras-chave: Obesidade, redução, catequinas. 
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1 INTRODUÇÃO 

  As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) estão 

relacionadas aos maiores números de mortes nos países 

industrializados e emergentes. A obesidade é uma doença 

crônica não transmissível que ocorre por inúmeros fatores. 

Caracterizada por acumulo excessivo de gordura corporal que 

compromete a saúde física, psicológica e social do indivíduo e 

reduz a expectativa de vida (FREITAS, 2007; DUARTE, 2014). 

 Com o aumento de doenças relacionadas ao excesso 

de gordura corporal, atualmente a composição corporal 

passou a ser um componente vital para a avaliação de sua 

saúde. Cerca de 12% da população mundial é obesa e 48% 

está com sobrepeso. Com o aumento de pessoas com 

sobrepeso no mundo cada vez mais estão sendo realizadas 

pesquisas sobre o assunto, e algumas apontam que o uso de 

alimentos funcionais pode ser uma nova alternativa para 

reduzir riscos de desenvolver doenças crônicas não 

transmissíveis (DUARTE, 2014). 

 O número de pessoas com sobrepeso e obesidade vem 

aumentando consideravelmente nos últimos anos, por causa 

de vários fatores, dentre eles está o desequilíbrio entre a 

ingestão e o gasto calórico. Dieta de baixas calorias, prática 

de exercícios físicos e modificações comportamentais às 

vezes falham em alcançar a manutenção do peso perdido em 

longo prazo, com isso a procura de efeitos termogênicos de 

muitos compostos extraídos de plantas vem sendo procurado, 

principalmente o chá verde (AMORIM, 2007). 

 Estudos recentes apontam que os polifenóis presentes 

no chá verde apresentam bioatividades importantes em 

algumas patologias como, diabetes mellitus, cardiopatias, 
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infecções virais, inflamações e em doenças degenerativas, 

como o câncer e o envelhecimento (TEIXEIRA, 2012). 

 Foi realizado um estudo em que jovens saudáveis em 

que um grupo consumia chá verde e o outro grupo uma dose 

equivalente de cafeína. Os que consumiram chá verde 

aumentaram o gasto energético em 24 horas e a oxidação de 

gorduras, já o da cafeína não provocou o mesmo efeito, então 

sugeriu o responsável por este efeito foram os polifenóis 

(TEIXEIRA, 2012). 

 Atualmente o chá verde vem sendo muito procurado 

principalmente em forma de suplemento, seja por redução de 

gordura corporal ou apenas por saúde, por este motivo é de 

grande importância que o consumidor esteja acompanhado de 

um profissional capacitado para saber a quantidade 

individualizada para que não haja um efeito contrário podendo 

comprometer a saúde. Entre todos os benefícios de chá verde 

o mais procurado é seu efeito na redução da gordura corporal. 

(CARVELHO, 2010; LODI, 2011). 

 Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 

chá verde na redução de gordura corporal por meio de uma 

revisão bibliográfica. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 A revisão bibliográfica segundo Severino (2007) e Gil 

(2002) é aquela executada através de registros disponíveis, 

contendo categorias teóricas já estudadas por outros 

pesquisadores devidamente registrados. 

Desta forma, podemos afirmar que este estudo 

constitui-se deste tipo de pesquisa, no qual se realizou 
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pesquisas na internet por artigos científicos sobre o tema 

abordado. 

As buscas foram feitas utilizando o Google Acadêmico, 

que direcionou a pesquisa para endereços eletrônicos 

científicos, em especial, Bireme, Pubmed e Scielo. 

A busca nos bancos de dados foi realizada utilizando às 

terminologias comuns em português, inglês e espanhol. As 

palavras-chave utilizadas na busca foram: obesidade, chá 

verde, catequinas, gordura corporal. 

A pesquisa foi realizada desde agosto de 2014 a março 

de 2015, sob orientação e supervisão da professora Giovanna 

Pontes Vidal. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A obesidade 

 

 A obesidade é uma doença crônica não transmissível 

caracterizada pelo excesso de tecido adiposo. Este grande 

acumula de gordura pode comprometer a saúde de um 

indivíduo obeso. A obesidade é medida pelo índice de massa 

corpórea (IMC). O IMC é recomendado para avaliar o estado 

nutricional do indivíduo com o objetivo de estimar a gordura 

corporal para que não ocorra o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis. O índice de massa corpórea 

(IMC) é medido pelo peso em gramas dividido pela estatura ao 

quadrado. A obesidade é acusada por um índice de massa 

corpórea (IMC) igual a 30 ou superior (BRITO 2008). 

 Muitas vezes a obesidade pode vir desde a infância por 

carências nutricionais. É comum observar crianças trocando 

refeições pelo consumo de produtos industrializados 
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(refrigerantes biscoitos recheados, doces e salgados) 

(TRICHES, 2005; VARELA, 2007). 

 É comum ver pessoas obesas tentando diminuir o peso 

corporal fazendo dietas muitas restritas, a restrição pode levar 

a problemas piores. O motivo pelo qual uma dieta muito 

restrita pode fazer mal a saúde de ínvidos obesos é que ele 

sentira mais fome, assim depois de uma refeição sentira mais 

vontade de comer é explicado pela desinibição do controle 

cognitivo (BERNARDI, 2005). 

 

 

Composição do chá verde 

 

O chá verde vem de uma planta Camellia sinensis, que 

sua folha é cultivada em países tropicais em muitos países. 

Sua composição química é de proteínas (15-20% peso seco), 

enzimas constituem uma fração importante; aminoácidos (1-

4% peso seco); carboidratos (5-7% peso seco); minerais e 

elementos-traço (5% peso seco) e traços de lipídios (ácido 

linoleico e α-linolênico), esteróis, vitaminas (B, C, E), bases de 

xantinas (cafeína, teofilina), pigmentos (clorofila, carotenoides) 

e compostos voláteis. As catequinas que são polifenois que 

participa no sabor amargo e do chá. A epigalocatequina galato 

(EGCG) é a que concentra maiores interesses por ser 

colocada como principal causadora de efeitos benéficos a 

saúde humana e contém de 50 a 60% dos componentes do 

vegetal. Muitos fatores podem influenciar no aroma e brilho do 

chá verde, como ser produzido em maiores altitudes e com 

temperaturas amenas apresenta crescimento lento, mas de 

qualidade superior. Mas o que mais interfere na cor, saber e 
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aroma são catequinas que possuem muitos benefícios a 

saúde (CARVALHO, 2010). 

 

 

Tabela de composição do chá verde (100g) 

 
Fonte: (FREITAS, 2007). 

 

O chá verde no emagrecimento 

 

 O chá verde era mais consumo frequentemente na 

Ásia, mas com a descoberta de seus efeitos benéficos a 

saúde é uma das bebidas mais consumidas mundo, seja por 

conter sabor e aromas agradáveis ou por seus efeitos 

benéficos a saúde. O chá verde é considerado um alimento 

funcional. Outro benefício que é a presença de antioxidantes 

que reduz a probabilidade de desenvolvimento da doença 

coronariana que ocorre pela oxidação das lipoproteínas de 
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baixa densidade (OLIVEIRA, 2010; TEIXEIRA, 2012; LODI, 

2011). 

Foi realizado um estudo em que jovens saudáveis 

consumiam chá verde, e outros com uma dose equivalente de 

cafeína. Os que consumiram chá verde aumentaram o gasto 

energético em 24 horas e a oxidação de gorduras, já o da 

cafeína não provocou o mesmo efeito, então sugeriu o 

responsável por este efeito foram os polifenóis (TEIXEIRA). 

Para que um indivíduo consiga emagrecer é necessário 

que o gasto energético seja maior que o consumo energético 

diário. Com isso a pratica de atividades físico e uma 

alimentação adequada é o melhor tratamento (KASSIM, 2009). 

Existem dois tipos de termogênese, a obrigatória e a 

facultativa. A obrigatória é o gasto do metabolismo em 

repouso com jejum no mínimo de 12h. Já a facultativa 

acontece com atividades do dia a dia, ingestão de alimentos e 

adaptação à mudança de temperatura (UEMOTO, 2013). 

Estudos recentes mostram que o consumo do chá 

verde aumenta a termogênese em 4%%. O Chá verde 

apresenta componentes polifenólicos, em sua grande maioria 

como flavonóis, que neste componente se destaca as 

catequinas. O chá verde possui efeitos termogênicos que 

advém da interação de catequinas, cafeína e noradrenalina. 

Isso ocorre porque a catequina inibe a enzima responsável por 

degradar a noradrenalina, a catecol – O - metiltransferase 

(COMT), fazendo com que o efeito da noradrenalina na 

termogênese dure mais tempo, e a cafeína inibem a 

degradação do AMP-C, que é o 2º mensageiro intracelular 

para a termogênese, medida por noradrenalina, como 

resultado final ocorre o aumento de noradrenalina na 

termogênese (OLIVEIRA, 2010). 
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 Foi realizado um estudo randomizado com um grupo 

duplo-cego e o outro placebo. Este estudo foi feito em seis 

homens com o peso elevado e em sedentários. Esses homens 

consumiram 300 mg de EGCG por duração de dois dias. Com 

os resultados foi visto que houve uma diferença significativa 

no gasto energético pós-prandial entre o grupo que consumiu 

a EGCG e o placebo. A EGCG tem o potencial de aumentar a 

oxidação de gordura, tendo uma contribuição em indivíduos 

com o peso elevado. Porém são necessários mais estudos a 

médio e longo prazo e com variedade de idade e índice de 

massa corpórea (IMC) para saber a dose ideal individualizada 

(CONCEIÇÃO, 2014). 

 Os flavonóides atuam no o sistema nervoso simpático 

através da modulação da noradrenalina, com isso aumenta 

termogênese e a oxidação das gorduras. Desta forma faz com 

que reduzem a quantidade de adipócitos, consequentemente, 

ocorre à prevenção do deposito de gordura e reduz o peso 

corporal (CONCEIÇÃO, 2014). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

 O chá verde possui inúmeros benefícios a saúde seja 

para manutenção a saúde, perda de peso ou no exercício 

físico. Seu principal benefício é a redução de gordura corporal, 

com isso pode ajudar muito no combate contra a obesidade. 

 Porém seu consumo deve-se ter cuidado, porque em 

altas doses pode levar a muitos problemas ao seu humano. 
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RESUMO: Envelhecer é uma fase natural da vida, 
porém compreender aspectos como o estado nutricional e a 
capacidade funcional se faz de grande relevância na 
promoção de um envelhecimento saudável.  Desta forma, este 
estudo objetivou analisar a relação entre o estado nutricional e 
a capacidade funcional de idosos. A metodologia adotada foi a 
pesquisa bibliográfica, na qual utilizou-se como estratégia de 
busca bases de dados eletrônicas, por meio de descritores. O 
estudo possibilitou observar que a população idosa é 
crescente no mundo, sendo alvo de políticas e programas que 
propõem um envelhecimento saudável e ativo, e nesta 
perspectiva a capacidade funcional e o estado nutricional 
destes idosos são aspectos relevantes para alcançar tais 
objetivos. Aspectos comoo fato de não poder desempenhar a 
função de alimentar-se sozinho e características relacionadas 
a alterações no paladar, mostraram-se como grandes 
interferentes no estado nutricional de idosos. Conclui-se que 
para proporcionar um processo de envelhecimento saudável é 
necessário observar a pessoa idosa em sua integralidade, 
compreendendo-o como um ser multidimensional, carregado 
de fatores biopsicossociais que podem interferir 
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exponencialmente em sua qualidade de vida, sendo a nutrição 
e a capacidade de realizar atividades pontos de extrema 
importância. 
Palavras-chave: Envelhecimento. Estado Nutricional. 
Capacidade Funcional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde da pessoa idosa em uma abordagem 

multidimensional representa na atualidade das políticas e 

intervenções pertinentes à saúde coletiva brasileira um desafio 

de caráter prioritário a ser trabalhado, visto o acelerado 

crescimento desta parcela da população que requer uma 

maior atenção e maiores gastos principalmente advindos dos 

setores da Saúde e da Previdência Social. 

Os processos de transição demográfica, epidemiológica 

e nutricional os quais o Brasil vivencia fazem com que o 

contingente populacional de idosos, o aumento dos casos de 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis e as mudanças dos 

hábitos alimentares, mereçam atenção das políticas e ações 

em saúde que possuam uma visão mais ampla quanto à 

multicausalidade do processo saúde-doença.  

Conforme afirma o autor Brito (2008), podemos 

entender o processo de transição demográfica no Brasil como 

consequência, dentre outros indicadores, da redução da taxa 

de mortalidade, da queda na taxa de fecundidade e do 

aumento da expectativa de vida, produzindo o 

“envelhecimento populacional”.  

Nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE (2009) temos que o grupo etário de 60 anos 

ou mais, irá se duplicar, em termos absolutos, no período de 
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2000 a 2020, passando de 13,9 para 28,3 milhões, e em 2050 

será de 64 milhões. 

O envelhecimento é uma fase natural da vida do ser 

humano que possui uma amplitude de fatores que irão 

determinar se este ocorrerá de forma saudável ou não. 

Costuma-se, no senso comum e até mesmo em algumas 

visões de estudiosos, associar o envelhecimento ao 

aparecimento de doenças, porém sabe-se que isto não é 

necessariamente uma regra para este processo.  

O conceito de saúde-doença da Organização Mundial 

da Saúde compreende o completo bem-estar físico e social, 

porém quando falamos em envelhecimento não podemos 

resumir este bem-estar à presença ou não da doença, mas a 

melhor maneira pela qual a pessoa desenvolverá sua vida 

com autonomia, conduzindo o melhoramento de sua 

capacidade funcional.  

Entende-se por capacidade funcional como o potencial 

que o indivíduo irá desenvolver para que se mantenham as 

habilidades físicas e mentais que são necessárias para que 

ele possua uma vida independente (BRASIL, 2010). 

A capacidade funcional pode ser entendida também, 

como a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais 

necessárias a uma vida independente e autônoma a partir da 

realização de atividades da vida cotidiana. Em termos de 

avaliação em saúde, as atividades da vida cotidiana referem-

se às atividades da vida diária (AVD‟s), as quais são 

subdivididas em: Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD‟s) e 

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) (DUARTE; 

ANDRADE; LEBRÃO, 2007). 

A análise da capacidade funcional na pessoa idosa tem 

um amplo espectro, sendo necessária uma compreensão dos 
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vários determinantes sociais de saúde que permeiam a vida 

destes sujeitos. É nesta perspectiva que o estado nutricional 

deste idoso pode se revelar, dentre outros fatores, como um 

reflexo de incapacidades funcionais e nestas podemos citar 

como situação importante a dependência para ingerir os 

alimentos, onde o nível de independência funcional pode 

significar um forte complicador da saúde deste idoso. 

As diversas alterações biopsicossociais que estão 

relacionadas ao processo de envelhecimento humano fazem 

com que a propensão destes indivíduos para problemas 

nutricionais seja aumentada. Problemas como: as mudanças 

fisiológicas, mudanças no papel que representam na 

sociedade, doenças crônicas, dificuldades na alimentação, 

como o declínio da sensibilidade olfativa e gustativa, distúrbios 

mentais e motores, etc. 

Diante do exposto, e da relevância que deve ser dada 

ao envelhecimento da população de forma saudável e com 

qualidade, este estudo traz uma discussão acerca do estado 

nutricional e da capacidade funcional, com ênfase nas 

principais mudanças que ocorrem nesta fase da vida. 

Trazendo, desta forma, como objetivo analisar a relação entre 

o estado nutricional e a capacidade funcional de idosos. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Nesta investigação utilizou-se como recurso 

metodológico a pesquisa bibliográfica, na qual a revisão de 

literatura serviu como embasamento para o referencial teórico. 

 As temáticas que permearam este constructo se 

basearam naquelas sobre as características do 

envelhecimento, aspectos de estado nutricional nesta fase da 
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vida e a capacidade funcional. Delimitou-se uma estratégia 

básica de busca para os diversos estudos analisados, 

utilizando de bases de dados científicas disponíveis em meio 

eletrônico.  

As bases utilizadas neste estudo foram: Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e LILACS (Literatura Latino-

Americana em Ciências da Saúde). Os mecanismos de busca 

avançada foram utilizados em ambas as bases, garantindo o 

uso de filtros que auxiliaram no processo de busca dos artigos 

mais relevantes para a temática e que puderam contribuir de 

forma construtiva para este estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O Envelhecimento humano e suas alterações 

biopsicossociais 

 

O envelhecimento vem nos últimos anos recebendo um 

enfoque importante principalmente quando se trata de políticas 

e ações em saúde. A saúde do idoso é definida como uma das 

prioridades de pesquisa em saúde. Um ponto que merece 

destaque na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde quanto a esta parcela crescente da população 

brasileira está na promoção da reabilitação funcional, 

referindo-se dentre outros fatores à desnutrição (BRASIL, 

2008). 

A transição demográfica tão referenciada nos estudos 

brasileiros é um dos grandes fatores a serem analisados ao 

falarmos em envelhecimento populacional, visto que um país 

que vivência este processo exige mudanças qualitativas das 

formas de organização da sociedade, ao mesmo tempo em 
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que serve de marco para mudanças culturais e econômicas 

que devem acompanhar este processo (FRENK, 1997). 

Na atualidade, o processo de cuidado à saúde da 

pessoa idosa toma proporções cada vez mais importantes, 

tendo dois lados relevantes a serem observados, um relativo 

ao grande volume de pessoas com necessidade de 

atendimento e de outro, pelo aumento no quantitativo de 

doenças crônicas e aquelas consideradas incapacitantes 

(VERAS et al., 2002). 

O envelhecer traz consigo diversas alterações relativas 

a composição corporal e orgânico-funcionais. Estas alterações 

são gradativas e gerais, podendo ser verificadas em idades 

variadas e em menor ou maior grau a depender das 

características genéticas de cada um. Sendo também um 

processo universal e irreversível, que se acelera na 

maturidade e provoca uma perda progressiva no organismo 

(HAMILTON, 2002). 

A multidimensionalidade do envelhecimento representa 

um desafio para o planejamento e desenvolvimento de 

estratégias e políticas de saúde eficazes e efetivas que 

possam atuar integralmente nesta população. As suas 

características singulares associadas a presença de doenças 

crônicas não transmissíveis tornam-se nesta perspectiva uma 

abordagem extremamente recorrente nas pesquisas e 

discussões em saúde no Brasil observando-se a partir do 

aspecto que representa um parcela significativa da população 

que requer a garantia do oferecimento de serviços de 

qualidade e que proporcionem a capacidade funcional 

satisfatória destes idosos. 

De acordo com Oliveira (2005), compreender o 

envelhecimento humano vai muito além de apenas alterações 
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fisiológicas do organismo, entendendo-se desta forma a 

dimensionalidade dos aspectos emocionais, cognitivos e 

sociais, os quais também irão contribuir para um 

envelhecimento adequado. 

 

3.2 A capacidade funcional de idosos e sua relação 

com um envelhecimento de qualidade 

 

 Na fase de envelhecimento, diversas são as alterações 

percebidas na pessoa idosa, porém uma das mais relevantes 

e que merece atenção é a redução na força muscular que 

pode ocorrer concomitante à diminuição das fibras musculares 

e, consequentemente, da massa muscular durante o final da 

meia idade e dos anos posteriores da idade adulta 

(HAMILTON, 2002). 

 A redução das fibras musculares gera um 

comprometimento do desempenho neuromuscular que se 

torna evidente pela demonstração de fraqueza muscular e 

características como: lentidão dos movimentos, perda da força 

muscular e fadiga muscular precoce. Estes aspectos 

representam características evidentes do envelhecimento, e 

que trazem diversas limitações funcionais para o 

desenvolvimento de atividades da vida diária, gerando muitas 

vezes a incapacidade e a dependência funcional (FRONTERA, 

LARSSON, 2001). 

Faz-se necessário uma percepção do cotidiano dessa 

pessoa, no tocante ao comprometimento de sua 

independência, seja por parte do idoso ou em relação a quem 

o acompanha em suas AVD‟s, que motivados por sentimentos 

pessoais, tendem a limitar as ações da pessoa idosa fazendo 

por estas atividades que lhes seja possível executar. Tais 
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ações culminam com o autocuidado prejudicado e capacidade 

funcional reduzida.   

Os autores Araújo et al. (2007) evidenciam a 

independência na execução das atividades de vida diária 

como um impacto importante na qualidade de vida e na saúde 

de pessoas idosas. 

A capacidade funcional diminuída sofre influencia de 

uma gama de fatores sociodemográficos e culturais, podendo 

também estar relacionada à presença de algumas 

enfermidades evidentes na velhice, as quais causam 

dependência e consequente perda de autonomia (DIAS, 

2007). 

A incapacidade funcional afeta cerca de um quarto dos 

idosos, desta forma faz-se importante identificar e reabilitar os 

idosos, mantendo-os mais saudáveis e independentes dentro 

das possibilidades terapêuticas (PARAHIBA, SIMÕES, 2006). 

Segundo CALDAS (2003), a dependência consiste em 

um processo dinâmico, no qual sua evolução pode ser 

modificada, prevenida e até mesmo reduzida, se fazendo 

necessária uma maior atenção ao grau de dependência para 

as atividades de vida diária, que poderão afetar atividades 

como o ato de alimentar-se. 

Avaliar a capacidade funcional representa uma 

importante estratégia de promoção de saúde dos idosos, que 

visa o retardamento ou a prevenção das incapacidades. 

(SCHNEIDER, MARCOLIN, DALACORTE, 2008). 

 

3.3 O estado nutricional no envelhecimento humano 
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 As mudanças no estado nutricional também são 

observadas juntamente aquelas supracitadas durante o 

envelhecimento. 

 Diversos são os fatores contribuintes na ocorrência de 

doenças ao longo da vida, como o estilo de vida, a má 

alimentação, o tabagismo, a não execução de atividades 

físicas dentre outros. 

 Desta forma, a alimentação adotada durante uma vida 

representa um fator preponderante para uma velhice saudável 

ou não. Vale, nesta perspectiva, compreender que existem 

algumas mudanças fisiológicas importantes durante o 

envelhecimento, que interferem no apetite e na absorção de 

nutrientes. 

 A alimentação compreende um processo indispensável 

para a determinação de uma boa qualidade de vida, na 

medida em que o alimento fornece energia e diversas 

substâncias essenciais ao crescimento e sobrevivência do ser 

humano. A relevância da alimentação em todo ciclo da vida é 

indiscutível, porém sua importância se torna maior durante 

períodos específicos da vida, como na infância e no 

envelhecimento (NERI, 2013). 

 As modificações na composição corporal na velhice 

incluem perdas de massa corporal magra, massa óssea, água 

corporal e aumento proporcional da massa de gordura, 

representando importantes predisponentes à alterações 

significativas no estado nutricional de idosos, havendo 

também uma redução das necessidades energéticas, o que 

contribui para um inadequado consumo de nutrientes por parte 

do idoso (VALENTIN, 2013).   

 As dificuldades alimentares em todas as idades incluem 

desde a desnutrição até o alto consumo de calorias, os quais 
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na atualidade representam importantes problemas de saúde 

pública. Uma alimentação equilibrada e realizada de forma 

adequada possibilita uma ingestão de todos os componentes 

nutricionais necessários para, atrelado a outros fatores, 

contribui para um envelhecimento com qualidade. 

 De acordo com Fiore et al. (2006) o excesso de peso 

merece atenção na população idosa, visto ser recorrente nesta 

e gerando a predominância do desvio nutricional sobre a 

eutrofia.  

 Nesta perspectiva, é importante compreender também 

os efeitos de uma alimentação realizada de forma inadequada, 

no tocante ao déficit de nutrientes, refletindo em grande parte 

dos casos em um quadro de má nutrição e até mesmo de 

desnutrição do idoso. 

 Quando falamos em alimentação e estado nutricional, 

as alterações palatinas e as do olfato são as que interferem 

diretamente na alimentação, gerando mudanças na percepção 

do cheiro e do sabor dos alimentos, consequentemente 

reduzindo o apetite levando o idoso a ter dificuldades para 

ingerir alimentos e ter uma nutrição eficaz correspondente às 

suas necessidades corpóreas. 

 

3.4 Compreendendo a importante relação entre 

capacidade funcional e estado nutricional 

 

Na análise da problemática da capacidade funcional 

relacionada ao estado nutricional do idoso é preciso 

compreender o universo no qual esse sujeito está inserido.    

 A capacidade funcional e sua relação com o estado 

nutricional no envelhecimento está relacionada às diversas 

alterações funcionais presentes nessa fase da vida. As 
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principais são aquelas que dizem respeito às funções 

sensoriais (paladar, olfato, visão, audição e tato) que 

representam importantes mudanças percebidas durante o 

processo do envelhecimento. No decorrer deste estudo, já 

podemos observar alterações que estão intrinsecamente 

interligadas, com destaque para as alterações musculares que 

diminuem a habilidade no desenvolvimento de atividades 

básicas da vida diária, como o alimentar-se; como também 

observamos as alterações sensitivas no paladar, as quais 

interferem bastante no apetite do idoso. 

 A inadequação nutricional afeta o bem-estar de pessoas 

idosas, causando declínio de funções do organismo, 

relacionado à ingestão deficiente de calorias e nutrientes 

(desnutrição calórico-protéica, deficiência de vitaminas e 

minerais), como também pelo excesso de calorias, levando à 

obesidade (OMRAN, MORLEY, 2000).  

 Esta inadequação no estado nutricional, seja pelo 

excesso ou falta de nutrientes no organismo do idoso, acarreta 

consequências para a saúde e bem-estar do indivíduo, dentre 

elas pode-se citar as alterações na capacidade de realizar as 

atividades da vida diária (APOVIAN et al., 2002).  

 A investigação das incapacidades funcionais bem como 

sua relação com o estado nutricional no envelhecimento é um 

cuidado indispensável ao indivíduo idoso, pois a partir disto 

poderemos compreender de que forma este está aproveitando 

os anos adicionais ganhos com o aumento da expectativa de 

vida, e assim poderemos também realizar um cuidado integral. 

 Alguns instrumentos podem nortear a prática dos 

profissionais da saúde, para avaliação destas condições. A 

avaliação da capacidade funcional pode ser realizada 

mediante a utilização da Escala de Katz, indicada pelo 
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Ministério da Saúde (DUARTE; ANDRADE; LEBRÃO, 2007), a 

partir da qual se pode identificar as atividades que o indivíduo 

desempenha e nelas apresenta dependência, essa escala 

varia de totalmente independente até dependente para a 

execução de todas as atividades.  

 Para a avaliação do estado nutricional a utilização de 

métodos de avaliação convencionais, como história clínica e 

medidas antropométricas, também se mostram como eficazes. 

A Miniavaliação Nutricional (MAN) é um método que merece 

destaque e será utilizado para sintetizar as informações 

colhidas devido ao fato de englobar a antropometria, a 

avaliação dietética, a avaliação clínica global e autopercepção 

de saúde e estado nutricional, se demonstrado como um 

importante instrumento para análise de risco de desnutrição e 

para determinação de intervenções adequadas (ACUNÃ, 

CRUZ, 2004). 

 O importante é a compreensão de que alguns aspectos 

que parecem simples como a alimentação, ou até mesmo a 

execução de atividade da vida diária, devem ser observados 

no tocante à promoção de uma qualidade de vida no 

envelhecimento, visto que nossa população terá, no passar 

dos anos, um crescente número de pessoas idosas, e estas 

merecem ter todos os aspectos que permeiam sua saúde, 

vislumbrados pelas ações de cuidado.  

 

5 CONCLUSÕES  

 

 Portanto, a discussão da capacidade funcional atrelada 

às questões nutricionais faz-se de extrema importância por 

relacionar três temáticas de grande peso na atualidade das 

pesquisas e intervenções em saúde que são: o 
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envelhecimento e sua complexidade, o estado nutricional 

inadequado e as incapacidades.  

 Este estudo trás como contribuição a demonstração de 

que o estado nutricional deve ser um ponto relevante a ser 

tratado nos estudos que abordem a população idosa e seu 

potencial de desenvolver atividades normais da sua vida 

diária. É relevante destacar, a importância de profissionais de 

saúde mais capacitados para agir nas circunstâncias 

complexas que envolvem o envelhecimento humano, 

ressaltando o aperfeiçoamento da atenção multidimensional 

seja no planejamento e execução de políticas públicas de 

saúde destinadas às pessoas idosas ou em caráter mais 

simples, no que diz respeito ao atendimento dos diversos 

profissionais da saúde voltado á esta parcela da população. 

 Espera-se ainda o melhoramento e ampliação das 

pesquisas que tratem do estado nutricional dos idosos como 

ponto importante na amenização das incapacidades 

ocasionadas por estas condições e aumentando também o 

enfoque na educação continuada que tenha como objetivo a 

formação de recursos humanos fortemente apoiados em 

evidências científicas que norteiem a sua prática, tendo por 

finalidade, sempre a promoção da qualidade de vida da 

pessoa idosa.  
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RESUMO: A utilização de plantas medicinais no tratamento de 
várias doenças ocorre há milhares de anos e, durante muito 
tempo, foi o principal recurso para tratar a saúde das pessoas. 
O noni é uma planta bastante consumida devido as suas 
propriedades terapêuticas e nutricionais, mas ainda sem 
registro na ANVISA devido à falta de estudos que comprovem 
a segurança de uso. Este trabalho tem como objetivo relatar 
sobre as propriedades terapêuticas e nutricionais do noni, no 
tratamento de várias doenças. Realizou-se uma revisão 
sistemática da literatura, com a inclusão de artigos científicos 
nacionais/internacionais além de dissertações publicados 
entre 1999 a 2015. O noni tem sido bastante consumido pela 
população devido as suas propriedades antibacteriana, 
antioxidante, antifúngica, antitumoral, analgésica, anti-
inflamatória, hipotensora e imunoestimulante e tratamento de 
doenças como diabetes e problemas menstruais, dentre 
outras. A parte mais consumida é o fruto, rico em vitaminas, 
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proteínas, minerais, sendo considerado um poderoso 
antioxidante natural. O seu consumo diário, na forma de suco, 
auxilia o sistema imunológico e aumenta a capacidade das 
células na absorção de nutrientes. Estudos relacionados às 
atividades biológicas do noni, têm revelado e confirmando 
algumas dessas atividades descritas. São necessários mais 
estudos que caracterizem melhor os efeitos e toxicidade do 
noni. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Morinda citrifolia. 
Propriedades nutricionais. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

As plantas medicinais vêm sendo utilizadas com 

finalidades terapêuticas há milhares de anos. Mesmo com a 

evolução da ciência e da tecnologia, e o aparecimento de 

drogas sintéticas, grande parte da população mundial utiliza-

se das plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos 

como forma alternativa para a recuperação da saúde (WHO, 

2000). 

 De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), as plantas medicinais são aquelas 

capazes de aliviar ou curar enfermidades, sendo assim, 

usadas como remédio em uma população ou comunidade. 

Para isso, é necessário saber como plantá-la, cultivá-la e 

prepará-la, quando essa planta tem seus efeitos comprovados 

cientificamente (NICOLETTI et al., 2007).  

O emprego na medicina tradicional da Morinda Citrifolia 

L. durante séculos pelos povos Polinésios, desencadeou o 

interesse de pesquisadores, surgindo assim, vários estudos 

presentes na literatura, que tiveram como objetivo estudar as 
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propriedades terapêuticas ou tóxicas da Morinda Citrifolia L. 

(MARQUES, 2009). 

A Morinda citrofilia L. conhecida popularmente como 

noni, é um arbusto que chega a medir até 6 metros, possui 

flores brancas, frutos ovais e verdes com sementes. Os frutos 

quando maduros mudam para a cor branca e apresentam um 

forte odor quando colhidos. Todas as partes do noni (flores, 

raízes, frutos e folhas) são utilizadas, podendo apresentar 

propriedades medicinais diferentes. A parte mais consumida é 

o fruto na forma de suco, rico em vitaminas, proteínas e 

minerais. (COSTA, 2001; OLIVEIRA et al., 2011). 

Atualmente, o noni é amplamente consumido devido a 

suas várias propriedades antibacteriana, antioxidante, antiviral, 

antifúngica, antitumoral, anti-helmíntica, analgésica, anti-

inflamatória, hipotensora e imunoestimulante e para o 

tratamento de doenças como diabetes e problemas 

menstruais, dentre outras (MARQUES, 2009; WANG et 

al.,2002). O fruto é considerado um poderoso antioxidante 

natural e o seu consumo diário, na forma de suco, auxilia o 

sistema imunológico e aumenta a capacidade das células na 

absorção de nutrientes (TOMBOLATO et al., 2005). 

Devido a todas as características benéficas atribuídas 

ao fruto do noni, seus derivados já são comercializados no 

mundo todo, principalmente em forma de suco e pó. No 

entanto, as informações científicas relacionadas à composição 

físico-química e nutricional do fruto ainda são escassas, 

principalmente em relação ao noni que está sendo cultivado 

no Brasil. Uma vez que a composição química dos frutos em 

geral varia de acordo com a espécie e condições de cultivo 

(BARROS, 2009). Portanto, o objetivo deste trabalho foi relatar 
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a partir da literatura existente as características nutricionais e 

as propriedades terapêuticas do noni. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Este trabalho foi desenvolvido através de uma revisão de 

literatura. A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases 

eletrônicas de dados Lilacs, Bireme, Pubmed e Scielo, 

considerando-se como critérios de inclusão trabalhos originais 

e de revisão publicados, além de dissertações e teses, na 

língua portuguesa e inglesa no período de 1999 a 2015 sendo 

utilizados os seguintes descritores: plantas medicinais, 

Morinda citrifolia L., características nutricionais do noni, 

propriedades terapêuticas e funcionais, uso popular do noni.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante muito tempo, o uso de plantas medicinais foi o 

principal recurso terapêutico utilizado para tratar e curar as 

doenças, até o surgimento de novas maneiras de realizar o 

tratamento de enfermidades, como os medicamentos 

industrializados (BADKE et al., 2011).  

A Organização Mundial de Saúde reconhece a 

importância e recomenda à países, principalmente de terceiro 

mundo, considerar as plantas como modo de assistência 

farmacêutica e sabe que 70% a 90% da população desses 

países dependem dessas plantas no que se refere a Atenção 

Primária à Saúde (WHO, 2011). 
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No Brasil, cerca de 82% da população faz uso de 

plantas medicinais seja pelo conhecimento cientifico ou 

popular passado entre gerações. No cunho cientifico é 

orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (RODRIGUES; DE SIMONI, 2010). 

O noni tem origem no sudeste da Ásia e, 

subsequentemente, foi distribuído através de vários 

colonizadores e cultivado por todo o mundo. É uma planta que 

apresenta um potencial medicinal, cujo uso popular vem sendo 

relatado por mais de 2000 anos pelos povos polinésios 

(McCLATCHEY, 2002; WANG et al.; 2002).  O seu período de 

florescência é de novembro a fevereiro, possui tronco reto, 

folhas verdes, flores tubulares brancas. Os frutos ovoides 

podem crescer até 12 cm ou mais, sua superfície é irregular, 

coberta por secções em forma poligonal e, quando maduros, 

apresentam coloração amarela-esbranquiçada e um forte 

odor. As sementes apresentam-se de forma triangular 

castanhas avermelhadas, e estão dentro de um saco de ar 

ligado a uma extremidade (WANG et al., 2002).  

No entanto, nos últimos anos, vários estudos científicos 

encontram-se em execução e tratam de demonstrar que o 

suco desta fruta contém atributos curativos. Estes estudos 

relacionados às atividades biológicas do noni, sejam através 

de ensaios in vitro ou in vivo, têm revelado e confirmando 

algumas dessas atividades descritas pelos povos polinésios 

como: atividade antioxidante, antiinflamatória, analgésica, 

imunomoduladora, antibacteriana, antitumoral, entre outros 

(MÜLLER, 2007; PAWLUS E KINGHORN, 2007; MATOSO et 

al., 2013).   

Os frutos do noni possuem atividades analgésica e 

tranquilizantes. Uma equipe de pesquisadores franceses 
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liderados por Younos (1990) testou os efeitos analgésicos e 

sedativos de extratos do noni.  Eles afirmaram que "estes 

resultados validam as propriedades analgésicas tradicionais 

desta planta." A eficácia analgésica do extrato do noni é 75% 

mais forte que a morfina, mas não viciante e livre de efeito 

colateral (WANG et al.,2002). Ratos wistar apresentaram 

atividade antinociceptiva e inflamatória significativas com 

extrato aquoso do noni, tanto em nível central como periférico, 

sugerindo um envolvimento do sistema opióide em seu 

mecanismo de ação (ARAÚJO, 2015). 

Com relação à atividade antiangiogênica, foi realizada 

uma pesquisa onde utilizaram como modelos de angiogênese 

veias da placenta e transplante de tumor de mama humano 

para testar a atividade antiangiogênica do suco do noni. Os 

resultados mostraram que o suco na concentração de 5% 

(vol./vol.) foi eficaz para inibir a iniciação de crescimento de 

novos vasos da placenta e reduzir a taxa de crescimento e 

proliferação de novos capilares em desenvolvimento. Quando 

utilizaram o suco do noni a 10% este foi capaz de induzir a 

degeneração dos vasos e produzir apoptose em redes 

capilares estabelecidas, após poucos dias de aplicação. Nesta 

concentração, observou-se também a atividade de inibir a 

iniciação de crescimento de novos vasos a partir do tumor de 

mama transplantado, enquanto nos tumores onde houve 

crescimento de novos capilares, foi promovida uma rápida 

degeneração, após dois a três dias de aplicação (HORNICK et 

al.,2003). 

A atividade de cicatrização do suco do noni em ratos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina também foi 

demonstrada. Todos os animais foram anestesiados e foi 

induzida uma ferida de excisão de espessura completa (área 
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circular de 300 mm² e 2 mm de profundidade). A área da ferida 

do grupo tratado com noni foi reduzida em 73%  quando 

comparados com os controles diabéticos (63%). Observaram 

aumento significativo no peso de tecidos de granulação e 

teores de hidroxiprolina. O teor de proteína foi moderadamente 

alto. Os estudos histológicos mostraram que o colágeno foi 

estabelecido mais rápido e os valores de glicemia de jejum no 

grupo experimental diabético tinha reduzido em 29%, em 

comparação com os animais de controle diabéticos. Houve 

uma boa correlação entre a taxa de contracção da ferida e os 

valores de glicose no sangue. Este estudo demonstrou que o 

suco do noni reduziu significativamente os níveis de açúcar no 

sangue e acelerou a cicatrização de feridas em ratos 

diabéticos(NAYAK et al., 2007). 

O potencial antitubercular dos extratos hexânico e 

etanólico de Morinda citrifolia foi observado com inibição de 

89-95% do crescimento de Mycobacterium tuberculosis.  No 

extrato hexânico foram encontrados, predominantemente, E-

fitol, cicloartenol, estigmasterol e β-sitosterol, podendo essas 

substâncias estar relacionadas com esse potencial (SALUDES 

et al., 2002). 

Pesquisadores investigaram a atividade antioxidante 

dos extratos das raízes, folhas e frutos do noni. Os resultados 

mostraram que extratos não polares das três partes da planta 

possuem alta atividade antioxidante quando comparados com 

antioxidantes clássicos como o α-tocoferol e di-terc-butil-metil-

fenol (BHT) (ZIN et al., 2002).  WANG e col. (2002) avaliaram 

a atividade antioxidante do suco in vitro, e a atividade 

antioxidante foi comparada com os efeitos da vitamina C, pó 

de semente de uva e extrato da casca de pinheiro. 
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Devido ao noni ser considerado um antioxidante natural, 

experimentos realizados utilizando o suco, extratos, ou 

compostos biológicos isolados, demonstraram que o noni pode 

conferir benefícios à saúde na forma de eliminação dos 

radicais livres. Devido a essa propriedade, possuem atividades 

anticarcinomas, estimulam o sistema imunológico, atuam na 

regulação das funções celulares e do colesterol (WANG et al., 

2002). Estudos indicam que sua propriedade antioxidante 

minimiza efeitos tóxicos produzidos pelas drogas 

antineoplásicas e interferem positivamente na resposta ao 

tratamento do câncer (SANTOS et al., 2001). 

Kamiya et al., (2010), estudaram o potencial 

anticarcinogênico de diversas antraquinonas isoladas da raiz 

do noni para confirmar a utilidade dessa parte da planta para 

fins terapêuticos. Essas antraquinonas exibiram notável 

inibição contra o câncer ativo de animal, dentre eles o 

composto morindona foi o mais forte inibidor de todas as 

antraquinonas investigadas. Estes resultados sugerem que as 

raízes de noni podem ser utilizadas como um alimento 

funcional com potencial anticancerígeno. 

Na sua composição química e nutricional já foram 

identificados aproximadamente 160 compostos, alguns deles 

pertencem ao grupo dos fenólicos, alcaloides e ácidos 

orgânicos. É importante ressaltar que a composição química 

completa do fruto da noni ainda não foi descrita e apenas 

informação parcial do suco da noni está disponível (CHAN-

BLANCO et al., 2006). O fruto apresenta quantidades 

elevadas de proteínas, representando 11,3% da matéria seca 

do suco, e os principais aminoácidos encontrados são o ácido 

aspártico, ácido glutâmico e isoleucina. Os minerais 

representam 8,4% da matéria seca, e os principais são o 
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potássio, enxofre, cálcio e fósforo. Traços de selênio tem sido 

descrito também no suco. As principais vitaminas encontradas 

no fruto são o ácido ascórbico (158 mg/100 g matéria seca) e 

pró-vitamina A (CHUNHIENG, 2003; SHOVIC; WHISTLER, 

2001; DIXON; MCMILLEN; ETKIN, 1999; CHAN-BLANCO et 

al., 2006). As sementes são ricas em ácidos graxos, tais como 

ácido oléico (11,7%), ácido linoléico (68,6%), ácido cáprico 

(0,4%), ácido palmítico (12,2%), ácido esteárico (4,36%) e 

ácido araquidônico (0,43%) (RIOS et al., 2009). 

 A composição química do noni cultivado no Ceará é 

reportada a médias de 91,91% de umidade, 0,63% de cinzas, 

0,08% de lipídeos totais, 1,06% de proteínas, 6,32% de 

carboidratos e um valor energético de 30,25 Kcal em 100 g do 

fruto. Já frutos avaliados no Piauí, encontraram 88,36% de 

umidade, 0,93% de cinzas, 0,37% de lipídeos totais 2,24% de 

proteínas, 8,37% de carboidrato e um valor energético de 

45,77 Kcal/100g (COSTA, 2010; CORREIA et al., 2011). 

Vale ressaltar que essa variação na composição 

química, pode variar de acordo com fatores ambientais, 

genéticos, distribuição geográfica e estádios de maturação, 

tornando-se imprescindível estudar a composição dos frutos 

cultivados no Brasil. O noni processado perde parte de seus 

nutrientes durante as transformações. Os compostos 

fenólicos, por exemplo, são bem estáveis antes de sofrerem 

tratamento pelo calor e desidratação. Já a refrigeração e o 

congelamento podem impedir a degradação de alguns 

antioxidantes em produtos do noni. Mesmo assim, os 

compostos fenólicos são mais resistentes ao tratamento com 

calor do que outros antioxidantes (YANG et al., 2007; 

CORREIA et al.,2011), 
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O ácido ascórbico (vitamina C) não é sintetizado pelo 

organismo humano, o que torna indispensável sua ingestão 

mediante dieta, sendo as frutas consumidas preferencialmente 

in natura, as principais fontes dessa vitamina (CHITARRA, 

2005). O fruto do noni apresentou quantidade significativa de 

vitamina C, que é fonte de ácido ascórbico, um nutriente 

amplamente relacionado com a atividade antioxidante em 

frutas. Os valores encontrados na literatura variam entre 105,3 

– 385,16 mg em 100 g de polpa, ainda assim os valores são 

superiores a IDR para adultos (BARROS, 2009; SILVA et al., 

2012). 

 Apesar de suas propriedades terapêuticas, o consumo 

excessivo do noni pode apresentar alguns efeitos colaterais 

como náuseas, dores epigástricas, constipação ou diarreia, 

inchaço, tosse, dores de cabeça e erupções cutâneas 

(CHITARRA, 2005). 

 Existem casos que evidenciam possíveis propriedades 

tóxicas do noni, que não podem ser negligenciados. Casos de 

hepatotoxicidade associados ao consumo de suco de noni, 

foram relatados na literatura. Um deles foi de uma paciente de 

62 anos admitida no hospital com vômito e diarreia. Os testes 

laboratoriais revelaram um quadro de hepatite aguda. Quatro 

anos antes, a paciente foi diagnosticada com leucemia e 

durante o tratamento até remissão do quadro, a função 

hepática estava normalizada. Dois meses antes de ser 

internada, a paciente relatou ter ingerido 2 litros do suco 

Tahitian Noni ®. Outras causas potenciais de insuficiência 

hepática foram descartadas. Os testes laboratoriais 

apresentaram uma melhora após 30 dias e estavam 

totalmente normalizados após nove meses. Os pesquisadores 

classificaram como provável a relação de causalidade entre o 



CARACTERÍSTICAS NUTRICIONAIS E PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO 

NONI: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

174 
 

consumo suco de noni e a doença hepática (STADLBAUER et 

al.;2005). 

Em contrapartida, Wang e col. (2002) relataram que em 

1999, o laboratório Eurofins Scientific Inc. patrocinado pela 

empresa TAHITIAN NONI® Internacional, avaliou a toxicidade 

aguda do TNJ em ratos. Foram administrados aos animais 

15.000 mg/kg via gavagem, sendo observados por 14 dias 

após om tratamento. Todos os animais sobreviveram e não foi 

observado nenhum sinal adverso clínico, bem como nenhum 

sinal macroscópico de toxicidade em órgãos após necropsia. 

Devido a essas controversas e à ausência de estudos 

conclusivos acerca da segurança do noni e das suas 

propriedades terapêuticas, a ANVISA liberou em 29 de maio 

de 2007 o informe técnico nº 25, referente à área de 

alimentos, que intitulou-se: Esclarecimentos sobre a 

comercialização do suco de fruta noni (Morinda citrifolia). 

Neste documento, a ANVISA com a finalidade de proteção e 

promoção da saúde, não recomenda a comercialização de 

produtos que, em sua composição, contenha noni no Brasil. 

Segundo a agência, ainda não existem informações científicas 

suficientes que assegurem o seu consumo (ANVISA, 2007).  

 

4 CONCLUSÕES  

 

Acredita-se que esse cuidado realizado por meio de 

plantas com propriedades seja favorável à saúde humana, 

desde que o usuário tenha conhecimento prévio de sua 

finalidade, riscos e benefícios e não faça uso indiscriminado 

de plantas medicinais dentro do contexto da automedicação. 

Apesar do noni ter ganhado destaque devido a sua riqueza 

nutricional e suas atividades terapêuticas, faz-se necessário 
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mais estudos que comprovem sua total segurança, tendo em 

vista que efeitos colaterais são relatados quando consumidos 

excessivamente e há existência de casos que mostram 

possíveis propriedades tóxicas do fruto. Nesse contexto, a 

Anvisa liberou o informe técnico nº 25, que se refere à 

esclarecimentos sobre a comercialização do suco de fruta noni 

(Morinda citrifolia). Neste documento a ANVISA não 

recomenda a comercialização de produtos que em sua 

composição contenha noni, até que estudos descartem 

possíveis efeitos nocivos e haja informações científicas 

suficientes que assegurem o seu consumo. 
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RESUMO: O trabalho objetivou identificar associação entre 
hábitos de vida (tabagismo e alcoolismo) e dificuldades de 
deglutição em idosos internados em Hospital Universitário de 
João Pessoa/PB. Estudo transversal e quantitativo, que faz 
parte do projeto da Residência Multiprofissional na atenção à 
saúde do idoso “Ampliando o cuidado: uma perspectiva 
multiprofissional para idosos e cuidadores”, desenvolvida pela 
Equipe Multiprofissional. Utilizou-se como técnica de coleta de 
dados a entrevista semiestruturada e formulários. A amostra 
foi constituída por conveniência. Os dados foram 
sistematizados e analisados por meio do programa spss 
(versão 20.0). O estudo inferencial foi realizado aplicando-se o 
teste de Qui-quadrado a fim de analisar a associação entre as 
variáveis de interesse. Foi considerado como significância 
estatística, P=0,05. Dos 58 idosos entrevistados a maioria 
tinha 72,6 (±9,0) anos, 51,7% eram do sexo feminino e 32,8 % 
eram analfabetos. O teste não apresentou associação entre as 
variáveis. Isso pode ser explicado devido ao tamanho restrito 
da amostra, além da predominância do sexo feminino, visto 
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que estudos demonstram que o sexo masculino tem 
predominância no consumo de álcool e tabaco. Contudo, é 
importante a continuidade de pesquisa nessa área a fim de 
minimizar os efeitos negativos do processo de 
envelhecimento, promovendo melhor qualidade de vida. 
Palavras-chave: Tabagismo. Alcoolismo. Disfagia. Idoso. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é caracterizado como um fenômeno 

dinâmico, progressivo e irreversível, estando intimamente 

ligado a fatores biológicos, psíquicos e sociais. Esse 

fenômeno é acompanhado por diversas mudanças fisiológicas, 

além de fatores patológicos, psicológicos, econômicos e 

culturais. Atingir a longevidade constituiu um dos maiores 

êxitos da segunda metade do século XX. O aumento da 

expectativa de vida é uma conquista social, entretanto almeja-

se que esses anos sejam vividos com qualidade (BRITO; 

LITVOC, 2004)(SILVA; MURA, 2010). 

Dessa forma há uma crescente demanda social por 

alternativas especializadas, destinadas a atender as 

dificuldades e necessidades dos idosos. De acordo com 

Sousa; Galante; Figueiredo (2003) a obtenção de dados para 

a determinação e a caracterização da qualidade de vida e 

bem-estar dos idosos é fundamental para permitir um 

envelhecimento bem sucedido. Para esses autores, um 

envelhecimento bem sucedido é acompanhado de qualidade 

de vida e bem estar, devendo ser fomentado ao longo da vida 

dos indivíduos. 

Assim, é de grande importância estudos nas 

populações idosas para detecção dos principais indicadores 

de bem-estar na velhice, ou seja, longevidade, saúde biológica 
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e mental, capacidade funcional, presença de enfermidades 

crônicas não transmissíveis, utilização de medicamentos, 

papel social, situação socioeconômica, renda, escolaridade, 

continuidade de papéis ocupacionais, relações familiares, 

produtividade, atividade física e hábitos de vida saudáveis 

(SANTOS et al., 2002). 

Um problema preocupante para os profissionais de 

saúde e a Saúde Pública tem sido o uso de substâncias 

psicoativas no público idoso. Embora a literatura aponte que a 

prevalência do uso de álcool tem sido maior entre os jovens e 

que diminui com a maturidade, o número de usuários de 

substâncias psicoativas continua a aumentar com o 

crescimento da proporção de idosos. No entanto, ainda pouco 

se sabe sobre o abuso e a dependência das substâncias 

psicoativas nesse grupo da população (PILLON et al., 2010). 

O tabagismo é considerado um relevante problema de 

saúde pública em todo o mundo. As estimativas são de que 

1/3 da população mundial adulta seja fumante, com 

prevalência de 47% na população masculina e 12% na 

população feminina. A mortalidade mundial, por doenças 

associadas ao fumo, atinge cerca de 4,9 milhões de mortes 

por ano, o que representa 10 mil mortes por dia. O hábito de 

fumar está particularmente associado em usuários de bebidas 

alcoólicas, predispondo o indivíduo a importantes alterações 

na capacidade visual e cognitiva, causando sofrimento 

pessoal, familiar e alto custo social (BURNS, 2003)(GLASS; 

AL., 2006). 

Estudos realizados em amostras clínicas evidenciaram 

um aumento significativo do uso de álcool na população idosa. 

As pesquisas mostram que 6 a 11% dos pacientes idosos 

admitidos em hospitais gerais apresentam sintomas de 
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dependência alcoólica, inclusive as estimativas de admissão 

por alcoolismo nos serviços de emergência se equiparam às 

admissões por infarto. Apesar disto, a equipe hospitalar 

reconhece menos casos de alcoolismo em idosos do que em 

pacientes mais jovens. A utilização dessa droga entre idosos 

foi descrito como um problema complexo, multifatorial, um 

fenômeno não muito bem entendido, caracterizado por uma 

epidemia invisível, uma vez que os problemas e, por 

conseguinte, os índices são subestimados e mal identificados. 

(PINSKY; JUNDI, 2008). 

Dentre os distúrbios de saúde vivenciados pela 

população idosa, observa-se a alta frequência a disfagia e as 

dificuldades encontradas nos momentos da refeição, além da 

alta a ocorrência de broncoaspiração, cujas complicações 

podem piorar lentamente o estado clínico, constituindo-se 

como importante causa de morte em idosos institucionalizados 

(BOMFIM; CHIARI, 2013). 

Diante da necessidade de identificação de fatores 

associados à deglutição e hábitos de vida, esse buscou 

encontrar essa resposta, através de idosos internados em 

Hospital Universitário da Paraíba. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, que 

faz parte do projeto da Residência Multiprofissional na atenção 

à saúde do idoso “Ampliando o cuidado: uma perspectiva 

multiprofissional para idosos e cuidadores”. Para tanto, 

utilizou-se como técnica de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada e formulários. Os dados dessa pesquisa 

foram colhidos na própria enfermaria a qual a pessoa idosa e 
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o seu respectivo acompanhante se encontravam. Para seleção 

dos sujeitos, tivemos como critérios: ter 60 anos completos ou 

mais, ter acompanhante responsável e concordar em 

participar do estudo. O período da coleta de dados foi de 

fevereiro a julho de 2015. A amostra foi composta por 58 

idosos, internados nas clínicas: médica, cirúrgica, doenças 

infectocontagiosas e na unidade de terapia intensiva do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) da 

Universidade Federal da Paraíba– UFPB. Essa pesquisa foi 

desenvolvida pela Equipe Multiprofissional, composta pelos 

seguintes núcleos: Enfermagem, Serviço Social, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Psicologia, Farmácia e Fisioterapia. 

Após coleta os dados foram sistematicamente 

processados e analisados através do programa SPSS (versão 

20.0). A caracterização da amostra foi conduzida através da 

estatística descritiva (média, desvio padrão e frequências 

relativas). A análise inferencial foi realizada aplicando-se o 

teste de Qui-quadrado a fim de analisar a associação entre as 

variáveis de interesse. Foi considerado como significância 

estatística, um P=0,05. 

Quanto aos aspectos éticos desse projeto de 

pesquisa, cabe ressaltar que este estudo cumpre as 

especificações éticas e legais da resolução 466/2012 do 

Ministério da Saúde e obteve parecer favorável no Comitê de 

Ética do HULW Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética nº 34873614.0.0000.5183. 

Declaramos que a pesquisa não envolveu risco direto 

ao sujeito, e como possível benefício coube-nos realizar um 

processo reflexivo à medida que investigamos o tema e nos 

comprometemos a orientá-lo a qualquer dúvida. Quanto à 
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entrevista, essa foi realizada de forma conveniente ao sujeito e 

respeitando seus limites. 

O poder do estudo foi calculado por meio do programa 

G*power (versão 3.1.9.2), considerando um tamanho do efeito 

de 0.3, alfa igual a 0,05 e a amostra composta por 58 

indivíduos. Dessa forma, o poder do estudo foi de 76%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme a tabela abaixo é possível verificar que a 

amostra se caracterizava com 72,6 (±9,0) anos, com 

companheiro, possui algum grau de instrução, e feminina, em 

sua maioria. Na tabela seguinte (2), verificou-se o resultado da 

associação entre os hábitos de vida e deglutição nos 

pacientes idosos. 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica da amostra 
(n=58), João Pessoa/PB, 2015. 

Idade (em anos) 72,6±9,0 

  

Estado Civil  

Sem companheiro 36,2% 

Com companheiro 63,8% 

  

Escolaridade  

Analfabeto 32,8% 

Ensino Fundamental I incompleto 20,7% 

Ensino Fundamental I completo 5,2% 

Ensino Fundamental II incompleto 13,8% 

Ensino Fundamental II completo 12,1% 

Ensino Médio incompleto 1,7% 

Ensino Médio completo 8,6% 

Ensino Superior incompleto 1,7% 

Ensino Superior completo 3,4% 

  

Sexo  

Feminino 51,7% 
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Masculino 48,3% 

Nota: A variável quantitativa está apresentada em média e desvio padrão. 
As variáveis categóricas estão apresentadas em frequências relativas. 

 
Tabela 2 – Análise de associação entre dificuldade de 
deglutição e hábitos de vida (tabagismo e etilismo), João 
Pessoa, 2015. 

 

Após a análise inferencial verificou-se que não houve 

associação entre o tabagismo e etilismo com a dificuldade de 

deglutição nos idosos investigados. Isso pode ser justificado 

devido ao tamanho da amostra, além de ausência de exames 

que complementasse a investigação. 

Entretanto, é importante ressaltar a atenção que o 

profissional de saúde deve conferir ao tabagista. Pois, tabaco 

é um dos mais potentes agentes carcinogênicos para o ser 

humano e seu consumo, assim como a exposição à fumaça 

produzida pelo fumante, é identificado como a maior causa 

passível de prevenção de doenças (BLAYA et al., 2009).  

Outra justificativa para o achado nesse trabalho é a 

predominância do sexo feminino na pesquisa, e estudos tem 

mostrado que a proporção de fumantes entre os homens é 

maior do que entre as mulheres. Em um estudo feito em 

Bambuí (MG) e Belo Horizonte (MG), também foi encontrado 

 Dificuldade de deglutição X
2 

P 
 Não Sim   

Tabagismo     

Não 61,9% 38,1% 0,05 0,82 

Sim 64,9% 35,1% 

   

 Dificuldade de deglutição X
2 

P 

 Não Sim   

Etilismo     

Não 58,8% 41,2% 0,25 0,61 

Sim 65,9% 34,1% 
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um número maior de homens idosos fumantes (31,4% e 

19,6%, respectivamente) enquanto 10,3% e 8,1% das 

mulheres eram fumantes (KIM; BAIK, 2004) (PEIXOTO; 

FIRMO; LIMA-COSTA, 2006). 

Pesquisas demonstram que o consumo aumentado de 

álcool está associado à hipertensão arterial, à cirrose, ao 

acidente vascular hemorrágico e aos cânceres de fígado da 

orofaringe, laringe, esôfago. Estes podem se relacionar 

diretamente com a dificuldade de deglutição (disfagia) nos 

Idosos. Quando relacionado com o alcoolismo, encontraram-

se mais homens alcoolistas (11,7%) do que mulheres (0,7%). 

Estudo na Alemanha revelou que idosos acima de 64 anos 

que deram entrada em hospitais foram diagnosticados como 

dependentes alcoólicos em 17,7% do sexo masculino e 4,2% 

do sexo feminino (ELBREDER et al., 2008).  

É observável que o uso de tabaco raramente é 

escondido pelo paciente idoso. Porém, depois de toda a vida 

fumando, as pessoas mais velhas podem ser mais relutantes 

em deixar o vício do que grupos de idade mais jovens, pois os 

idosos consideram que os danos do cigarro já ocorreram em 

seu organismo. A família também pode não apoiar a mudança, 

por considerar que o ato de fumar é um dos poucos prazeres 

de que o idoso usufrui. Além disso, estudo mostrou ser o 

tabaco frequentemente utilizado pelo idoso como forma de 

refúgio da solidão, de aumentar o ânimo e a autoestima, de 

ajudar no sono, no relaxamento e até no alívio da dor (ADLAF; 

SMART, 1995) (HULSE, 2002). 

No entanto, a literatura comprova que deixar de fumar 

representa, para o idoso, melhorias significativas nas 

condições de saúde, inclusive uma provável diminuição do 
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risco de perda da capacidade cognitiva e Doença de 

Alzheimer (ALMEIDA et al., 2002). 

Apesar da falta de associação, em relação a distúrbios 

na deglutição pode-se verificar o alto índice de fatores que 

desencadeiam ou podem desencadear o processo de disfagia. 

Como observado no estudo de Bomfim, Chiari e Roque 

(2013), em que no grupo de idosas estudado os sinais 

sugestivos de disfagia verificou-se em maior ocorrência o uso 

de medicação, menor ocorrência de depressão, maior número 

de dentes e de alterações da dinâmica alimentar. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A ausência da associação do tabagismo e alcoolismo 

com a deglutição não é justificativa para se extinguir as 

pesquisas nessa área.  Pois, observa-se poucos estudos que 

relatam o impacto do uso de álcool e cigarro na vida dos 

idosos, especialmente nos países em desenvolvimento, como 

o Brasil, onde a população idosa vem crescendo 

aceleradamente. 

Esse público já faz parte de uma classe que apresenta 

vários problemas de saúde, uso de muitos medicamentos, 

que, combinados com as substâncias nocivas presentes no 

fumo e álcool, tornam os idosos mais susceptíveis a 

interações, agravamento do quadro instalado, dificuldade de 

recuperação e interação social.  

Ações de saúde, políticas de prevenção e intervenção 

devem ser planejadas, utilizando uma abordagem integrada 

com o social, o psicológico e o biológico, visando a diminuir o 

consumo abusivo do álcool e o tabagismo, bem como prevenir 

seus malefícios à saúde. 
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RESUMO: O desperdício de partes não convencionais de 
alimentos caracteriza uma problemática enfrentada nos 
serviços de alimentação e nutrição, visto o elevado volume de 
cascas, talos, folhas e sementes desprezados diariamente. 
Como alternativa de amenizar essa problemática tem-se o 
aproveitamento integral de alimentos que é a utilização de um 
alimento em sua totalidade. O objetivo deste trabalho foi 
promover estratégias culinárias de aproveitamento integral de 
alimentos em uma UAN, enfatizando a sustentabilidade e a 
satisfação dos comensais. Foram elaboradas cinco 
preparações distintas utilizando partes não comestíveis de 
alimentos a fim de verificar a aceitabilidade dos funcionários 
do serviço frente as preparações, para tanto, foram aplicados 
40 questionários, mediante prévia assinatura do TCLE. A 
avaliação da satisfação foi feita utilizando a escala hedônica 
de cinco pontos. Todas as preparações submetidas a teste 
obtiveram satisfação maior que 50%, repercutindo sobre o 
desejo de reproduzir a receita a nível domiciliar e de intenção 

mailto:barrosviviane89@gmail.com
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de compra. Das preparações avaliadas, mais de 70% dos 
provadores fariam as receitas em casa e mais de 70% 
estavam dispostos a comprar as preparações. Portanto, 
verifica-se assim a viabilidade da implementação de 
estratégias culinárias utilizando o aproveitamento integral 
destes alimentos na referida UAN hospitalar. 
Palavras-chaves: Preparações. Beneficiamento de alimentos. 
Consumo. 
 
1 INTRODUÇÃO  
 

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é um 

conjunto de áreas com o objetivo de operacionalizar o 

provimento nutricional de coletividades (ISOSAKI; 

NAKASATO, 2009). A Unidade de Alimentação e Nutrição 

onde precedeu-se a realização da presente pesquisa localiza-

se em um Hospital Universitário de uma instituição pública no 

estado da Paraíba. O setor de Nutrição e Dietética do 

estabelecimento atende a coletividade sadia (funcionários, 

estudantes, residentes, internos e acompanhantes), bem como 

a enferma. O setor dispõe de 3 nutricionistas responsáveis 

pela produção. 

Neste local há produção em média de 400 refeições 

diárias que incluem: Desjejum, lanche, almoço, lanche, jantar 

e ceia. Trata-se de uma distribuição centralizada, pois, a 

refeição é preparada, porcionada, identificada e distribuída na 

própria unidade (MEZOMO, 2002). Mais especificamente, as 

refeições para pacientes que encontram-se internos são 

distribuídos em quentinhas, essas por sua vez, são 

etiquetadas e porcionadas na cozinha da própria Unidade para 

serem então distribuídas aos comensais através de carros de 

transporte.  
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Tendo em vista o grande número de refeições 

produzidas diariamente há, consequentemente, um 

considerável desperdício de partes não convencionais de 

alimentos, visto que as pessoas possuem um preconceito em 

relação à sua utilização e desconhecem o valor nutricional e 

as possibilidades que existem de inseri-las na culinária. 

Nesta perspectiva, surge o aproveitamento integral dos 

alimentos que é a utilização de um alimento em sua totalidade. 

A falta de informações sobre os princípios nutritivos e o 

aproveitamento de alimentos gera desperdícios de toneladas 

de recursos alimentares. O aproveitamento faz uso de cascas, 

talos, polpas, folha e sementes, estes por sua vez possuem 

valores nutricionais importantes e significantes quando 

aderidos ao plano alimentar (GOLDIM et al., 2005).  

O aproveitamento integral dos alimentos tem sido 

adotado como medida de fácil entendimento, além de ser uma 

prática sustentável e ecologicamente correta com maior 

utilização de recursos naturais. Permite ainda a redução de 

gastos com alimentação, estimulando a diversificação dos 

hábitos alimentares sem no entanto esquecer a questão 

nutricional (SANTANA; OLIVEIRA, 2005). 

A fome e o desperdício de alimentos configuram-se 

como um dos maiores paradoxos do país, pois são produzidos 

anualmente 140 milhões de toneladas de alimentos, 

entretanto, milhares de pessoas encontram-se em situação de 

insegurança alimentar. O Brasil é um dos maiores 

exportadores de produtos agrícolas do mundo e, ao mesmo 

tempo, possui milhões de habitantes excluídos, sem acesso 

ao alimento em quantidade e/ou qualidade suficiente 

(PLACIDO; VIANA, 2012). 
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Não se pode mais sustentar o uso irracional dos 

recursos naturais, é preciso diminuir os impactos negativos 

causados pela forma de vida da atual conjuntura populacional. 

Assim, a alimentação pode contribuir de forma geral, desde a 

forma de produção adotada até a sua utilização pelos 

consumidores, afim de atenuar os impactos dos desperdícios 

de alimentos que são, cada vez mais recorrentes (SANTANA; 

OLIVEIRA, 2005). 

O aproveitamento integral dos alimentos, tem recebido 

atenção no Brasil nos últimos anos, especialmente em razão 

do drama crescente da população carente, tendo em vista que 

visa reduzir o desperdício de alimentos e atuar como fonte 

alternativa de nutrientes, agregando valor nutricional as 

preparações culinárias. Além disso, seu uso permite 

enriquecer alimentos que por ventura sejam deficientes em 

algum nutriente importante, aumentando assim, o valor 

nutricional e os benefícios de consumo (PEREIRA et al., 

2003). 

Tendo pois, todas estas vantagens supracitadas, as 

estratégias de inserção de preparações culinárias utilizando o 

aproveitamento integral dos alimentos no âmbito hospitalar, 

viabiliza o uso racional e sustentável de alimentos, bem como 

cria a oportunidade aos comensais de conhecer e degustar os 

alimentos novos. Assim, espera-se desmistificar o 

“preconceito” a respeito do consumo destes alimentos e assim 

promover educação nutricional aos usuários. 

Desta forma, o presente trabalho propõe o 

aproveitamento integral de alimentos em uma UAN hospitalar 

enfatizando estratégias de gastronomia hospitalar, com vistas 

a sustentabilidade e satisfação dos comensais. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O teste de aceitabilidade das preparações foi realizado 

com uma amostra representativa de 40 provadores não 

treinados de ambos os sexos, que compreendem 30% do total 

de funcionários que realizavam suas refeições no refeitório da 

Unidade diariamente.  O público abrangeu homens e mulheres 

de diferentes áreas de atuação, como: médicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

auxiliar de serviços gerais.  

Para a realização do presente estudo foram elaboradas 

cinco preparações distintas: 

 Suco de Casca de Beterraba e Laranja (Prep. 1) 

 Farofa de Nutritiva (Prep. 2) 

 Docinho de Casca de Abacaxi com Côco (Prep. 3) 

 Brigadeiro de Casca de Banana (Prep. 4) 

 Beijinho de Bagaço de Beterraba (Prep. 5) 
 

Quadro 1. Ingredientes utilizados nas preparações culinárias 

Preparação 1 Preparação 2 
Preparação  

3 
Preparação 4 Preparação 5 

Laranja, Casca 

de Beterraba e 

açúcar 

 

 

Farinha de 

Mandioca, 

folhas e talos de 

couve flor, 

alface, acelga e 

repolho, 

Cenoura e 

Cebola. 

Leite Cond., 

Casca de 

Abacaxi, Côco e 

Margarina. 

Leite Cond., 

Chocolate em 

pó, Casca de 

Banana e 

Margarina. 

Leite Cond., 

Bagaço de 

Beterraba, Côco 

e Margarina. 

 

Para realização de todas as preparações listadas, 

avaliou-se a qualidade dos ingredientes, etapa esta, anterior 

ao preparo. Verificou-se os prazos de validade dos gêneros 

alimentícios, bem como as características sensoriais dos 
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produtos. Concernente as hortaliças e frutas utilizadas, 

precedeu-se a avaliação das qualidades organolépticas, como 

forma de selecionar as que estavam aptas ao consumo e 

desprezar as partes não apresentáveis. A higienização dos 

hortifrútis foi feita com uma solução clorada de acordo com as 

normas estabelecidas pelo fabricante. As etapas de preparo 

foram realizadas de acordo com normas dispostas no Manual 

de Boas Práticas de Fabricação do serviço. 

As receitas foram realizadas na cozinha geral da 

unidade de produção de alimentos. As preparações foram 

elaboradas a partir da análise de cadernos de receitas 

disponíveis na internet. Fez-se as adaptações necessárias, de 

acordo com a realidade da UAN. As preparações foram 

desenvolvidas por cozinheiros da própria unidade.  

O teste de análise sensorial foi aplicado de segunda a 

sexta-feira no horário do almoço, visto que é o horário que 

distribui o maior número de refeições. Para tanto, as amostras 

de alimentos foram inseridas em recipientes devidamente 

codificados com algarismos de 3 dígitos e avaliadas pelos 

provadores através de uma ficha contendo uma escala 

hedônica de cinco pontos. A esta escala foi atribuída os 

seguintes valores: “desgostei moderado” (1), “desgostei muito” 

(2), "indiferente" (3), "gostei moderado" (4), "gostei muito" (5) 

(SOUZA et al., 2007). 

Os dados obtidos foram analisados e a partir disso feito 

o cálculo para verificar o percentual de aceitação de cada 

preparação.  

As preparações foram inseridas gradualmente. Para 

auxilia-los, foi elaborado um caderno de receitas contendo as 

preparações feitas na pesquisa e outras que faziam uso do 

aproveitamento integral de alimentos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os níveis de desperdício podem variar entre as UAN e 

são decorrentes de vários fatores, devendo ser evitado em 

todas as etapas do processo de produção. O desperdício pode 

envolver várias etapas, desde alimentos que ainda não foram 

utilizados (matérias primas) até as preparações prontas que 

sobram nos pratos, ou ainda aquelas que nem chegaram a ser 

servidas (SILVÉRIO; OLTRAMARI, 2014). 

Na perspectiva de reduzir o desperdício de alimentos no 

serviço de Nutrição, realizou-se a elaboração de preparações 

culinárias a partir do aproveitamento de partes não 

convencionais de alimentos e que são desprezadas pela UAN. 

Foram elaboradas cinco preparações distintas: Suco de Casca 

de Beterraba e Laranja, Farofa Nutritiva, Docinho de Abacaxi 

com Côco, Brigadeiro de Casca de Banana e Docinho de 

Bagaço de Beterraba com Côco. Todas as receitas foram 

submetidas à análise sensorial pelos funcionários do hospital, 

perfazendo o total de 200 questionários. 

Os resultados da pesquisa em questão demostraram-se 

positivos, visto que mais de 70% já ouviram falar em 

aproveitamento integral de alimentos, conforme pode ser 

visualizado na tabela 2. 

 
Tabela 1. Nível de conhecimento dos participantes sobre as preparações 
com aproveitamento integral de alimentos 

Preparações Sim Não  

Suco de Casca de Beterraba e Laranja  75% 25% 

Farofa Nutritiva 92,5% 7,5% 

Docinho de Casca de Abacaxi com Côco 92,5% 7,5% 

Brigadeiro de Casca de Banana  90% 10% 

Docinho de bagaço de Beterraba com Côco 100% 0% 
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Geralmente, o não aproveitamento dos alimentos 

decorre da falta de informações, falta de hábito, costumes ou 

receio em estar utilizando produtos alternativos ou até mesmo 

por não ter os alimentos nem condições apropriadas para esta 

finalidade. Esta falta de informação, hábitos e costumes 

resultam no desperdício de alimentos (ROSA; GESSI; 

SCHIMITEZ, 2009). 

A UAN por sua vez, tem responsabilidade na gestão 

ambiental de seus recursos, devendo seus funcionários ter 

consciência e responsabilidade social com relação ao meio 

ambiente e, para tanto, devem exercer monitoramento 

constante e definir estratégias para a redução dos resíduos 

alimentares, a partir da capacitação dos seus manipuladores e 

conscientização dos usuários sobre a necessidade de se 

evitar o desperdício (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013).  

Conforme apresentado na tabela abaixo, todas as 

preparações foram bem aceitas pelos funcionários do hospital, 

sendo o nível de aceitação em todas as preparações maiores 

que 50%.  
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Tabela 2. Satisfação dos comensais em relação as 
preparações elaboradas. 

Avaliação sensorial 
% de aceitação 

Prep. 1  Prep. 2 Prep. 3  Prep. 4  Prep. 5  

Gostei Muito 50 72,5 75 92,5 97,5 

Gostei Moderado 37,5 2,5 25 5 2,5 

Indiferente 0 25 0 2,5 0 

Desgostei Muito 5 0 0 0 0 

Desgostei Moderado 7,5 0 0 0 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

O índice de aceitação foi relevante e repercutiu nos 

itens sobre o desejo de reproduzir a receita a nível domiciliar e 

de intenção de compra. Das preparações avaliadas, mais de 

70% dos provadores fariam as receitas em casa e estavam 

dispostos a comprar as preparações avaliadas, conforme 

apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 3. Desejo de reproduzir a preparação em casa e 
intenção de compra 

Preparações 

Faria a preparação em 

casa? 

Compraria a 

preparação? 

Sim Não Sim Não 

Suco de Casca de Beterraba e Laranja 31 9 30 10 

Farofa Nutritiva 38 2 36 4 

Docinho de Casca de Abacaxi com 

Côco 
37 3 38 2 

Brigadeiro de Casca de Banana  38 2 38 2 

Docinho de Bagaço de Beterraba com 

Côco 
40 0 40 0 

Fonte: dados da pesquisa (2015) 
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A partir da análise da tabela 4, verifica-se que 70% dos 

provadores identificaram os ingredientes base utilizados na 

produção do suco, que foram a laranja e beterraba. Entretanto, 

nenhum provador citou a casca da beterraba, que foi a parte 

do alimento utilizada na preparação. A polpa da beterraba é 

utilizada em saladas cruas e cozidas pela UAN, havendo 

assim a produção de um significativo volume de perdas de 

suas respectivas cascas. 

A casca de casca de beterraba são uma fonte 

importante de betacianinas, poderoso antioxidante. Bassetto et 

al., (2013) realizaram uma pesquisa afim de averiguar a 

aceitabilidade de cookies elaborados com a farinha extraída 

da casca de beterraba, tendo sido bem aceita pelo público se 

tornando uma opção viável de aproveitamento, visto que o 

índice de aceitação e a intenção de compra foram elevados. 

Outra alternativa alimentar desenvolvida foi o docinho 

de bagaço de beterraba com côco. O bagaço da beterraba é 

obtido após a sua moagem para obtenção do suco 

supracitado, havendo, desta forma, o aproveitamento do 

alimento em sua totalidade. 

Para elaboração da farofa nutritiva foram utilizados talos 

de couve flor, alface, acelga e repolho e suas respectivas 

folhas. Segundo Souza et al. (2007), os talos e folhas podem 

ser mais nutritivos do que a parte nobre do vegetal como é o 

caso das folhas verdes da couve-flor que, mesmo sendo mais 

duras, contêm mais ferro que a couve manteiga e são mais 

nutritivas que a própria couve-flor. 

Em relação as sobremesas (docinho de casca de 

abacaxi com côco, brigadeiro de casca de banana e docinho 

de bagaço de beterraba), nenhum provador conseguiu 

identificar a casca utilizada, mas sim a polpa de cada alimento. 
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A casca das frutas tem sido utilizada em diversas 

preparações. Fonseca et al., (2011) elaborou em seu estudo 

barras de cereais utilizando como base a casca de abacaxi. O 

novo produto foi submetido a análise sensorial por 30 

provadores. O produto obteve média de impressão global de 

8,3 em uma escala hedônica de nove pontos, 91% de índice 

de aceitabilidade e 67% de intenção de compra.  

De acordo com Carvalho (2008), a casca de abacaxi 

apresenta 4,5% de proteína, 0,5% de lipídios, 3,1% de fibra 

bruta e 4,8% de cinzas. As cascas de banana por sua vez, 

representam resíduos nutritivos e ricos são em pectina, 

podendo enriquecer doces em massa (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

Tabela 4. Identificação dos ingredientes utilizados nas 
preparações pelos participantes   

Receitas % da composição 

Prep. 1 Beterraba 

(70%) 

Beterraba 

Cenoura e 

Laranja 

(10%) 

Beterraba(1

5%) 

 

Cenoura 

(2,5%) 

Laranja 

(2,5%) 

Prep. 2 Cenoura, 

farinha  

couve 

(45%) 

Farinha, 

talos  

(20%) 

Farinha e 

folhas 

(10%) 

Couve e 

cenoura 

(5%) 

Farinha 

(20%) 

Prep. 3 Abacaxi e 

côco 

(55%) 

Abacaxi 

(32,5%) 

Cocô 

(7,5%) 

Nenhum5(0

%) 

 

Prep. 4 Chocolate 

(60%) 

Banana 

(40%) 

   

Prep. 5 Côco e 

Beterraba 

(55%) 

Beterraba 

(45%) 

   

Fonte: dados da pesquisa (2015) 

 

O uso de casca de frutas agrega valor nutricional muito 

importante as preparações culinárias. O estudo realizado por 

Gondim (2005) analisou 7 tipos diferentes de cascas de frutas 
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maduras: abacate (Persea americana), abacaxi (Ananas 

comosus), banana (Musa sp.), mamão (Carica papaya), 

maracujá (Passiflora edulis), melão (Cucumis melo) e 

tangerina (Citrus reticulata), cultivados no Estado do Rio 

Grande do Norte. Os resultados obtidos através das análises 

químicas verificaram que as cascas das frutas apresentam, 

em geral, teores de nutrientes maiores do que os das suas 

respectivas partes comestíveis. 

O estudo avaliando a utilização de cascas de melancia 

como base nas preparações de doces verificou a 

aceitabilidade com dois públicos distintos, crianças e adultos. 

Os resultados mostraram que os doces cremosos e em calda 

com e sem adição de coco, obtiveram excelente aceitabilidade 

entre os consumidores adultos e crianças, sendo, portanto, 

uma alternativa viável e de impacto positivo sobre o meio 

ambiente e comensais (SANTANA; OLIVEIRA, 2005). 

Infelizmente ainda há poucas pesquisas sobre a 

composição nutricional e físico-química de talos e cascas de 

hortaliças, em especial sobre a composição dos talos e 

cascas, por isso a comparação de dados torna-se difícil 

(SOUZA et al., 2007).  

Mesmo com a escassez de estudo sobre o assunto, 

sabe-se que as partes não convencionais de alimentos podem 

vir a ser alternativas viáveis de suprimento nutricional quando 

aderidos ao plano alimentar. Sua utilização, além de auxiliar 

na redução do desperdício, poupa graves impactos ao meio 

ambiente e ocasiona maior rendimento dos pratos, já que 

muitos resíduos que iriam para o lixo seriam inseridos na 

receita e consumidos. Além disso, abre-se a oportunidade 

para os manipuladores de alimentos desenvolverem ainda 
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mais as habilidades culinárias, agregando valor nutricional aos 

alimentos servidos nas UAN (DOMENE, 2011; PIOLI, 2014). 

4 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos no presente estudo, mostram a 

viabilidade da implementação de estratégias culinárias 

utilizando o aproveitamento integral de alimentos na Unidade 

de Alimentação e Nutrição, como forma de garantir a 

satisfação dos comensais, agregar valor nutricional às 

preparações oferecidas, além de impactar na sustentabilidade 

ambiental, reduzindo as perdas de alimentos comumente 

observadas nas UAN onde esta prática não tem sido 

implementada. 

 Adicionalmente, demostra-se que a inclusão de novas 

preparações aos cardápios torna-se possível tendo em vista o 

grau de aceitação demonstrado, o que direciona para a 

criação de novas estratégias culinárias pelos dos 

manipuladores do serviço com foco na racionalização dos 

recursos materiais. 
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RESUMO: Os alimentos destinados ao consumo humano 
estão sujeitos à contaminação desde sua origem até a 
distribuição e consumo final. Nos serviços de alimentação, o 
controle do tempo e da temperatura são um dos meios mais 
eficazes para o controle do crescimento de microrganismos. 
Levando-se em conta esses fatores, o presente estudo teve 
como objetivo avaliar a influência do binômio tempo-
temperatura em refeições transportadas de uma Unidade de 
Alimentação e Nutrição institucional, de acordo com a 
legislação sanitária. A coleta ocorreu no horário do almoço 
durante seis dias, onde utilizou-se um termômetro digital da 
marca Incoterm para aferição das temperaturas. Os resultados 
mostram que algumas das temperaturas encontradas são 
propícias para a proliferação de microorganismos patogênicos, 
agregando níveis pouco satisfatórios para produção de 
alimentos seguros, necessitando maior monitoramento pela 
Unidade. 
Palavras-chave: Serviços de Alimentação, Monitoramento, 
Alimentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas sociedades modernas, com as dificuldades 

impostas pelos deslocamentos e a extensa jornada de 

trabalho, um numeroso grupo de trabalhadores é impedido de 

realizar suas refeições regulares em família. Para essa 

expressiva camada da população, a refeição fora do lar 

realizada em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 

passa a ser uma alternativa viável (BRUNH, 1997; 

DAMASCENO et al., 2002). 

O mercado da alimentação é dividido em alimentação 

comercial e alimentação coletiva, sendo que os 

estabelecimentos que trabalham com produção e distribuição 

para coletividades recebem o nome de Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) (ABREU; SPINELLI; PINTO, 

2007). 

Estes estabelecimentos têm como objetivo fornecer 

refeições equilibradas nutricionalmente, com rigoroso controle 

higiênico-sanitário e adequadas aos comensais. Portanto, são 

espaços privilegiados para a construção e a divulgação dos 

conhecimentos da Nutrição, através da educação nutricional e 

orientação alimentar (PROENÇA et al., 2005). 

Entre as modalidades de distribuição de refeições, a 

transportada caracteriza-se pela produção em um local e a 

distribuição em outro, permitindo deste modo o fornecimento 

de refeições prontas onde não há estrutura apropriada para a 

sua produção. 

Neste tipo de distribuição ocorre uma maior 

manipulação dos alimentos e os riscos para contaminação e 

conseqüente multiplicação microbiana maiores devido ao 
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tempo de exposição entre seu processamento e consumo 

final. Assim, há a exigência de rigoroso controle de qualidade 

em todas as fases do processo, visando garantir a inocuidade 

dos alimentos servidos (SOUZA, GERMANO & GERMANO, 

2004; SIMÕES, MAZZELI & BOULOS, 2001).  

Desse modo, ao consumir alimentos que não estão de 

acordo com a Resolução nº 216/2004 da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004), o consumidor pode 

aumentar o risco de desenvolver problemas de saúde. 

De acordo com dados epidemiológicos disponíveis as 

UAN, incluídos restaurantes industriais, são umas das maiores 

fontes de surtos de doenças veiculadas por alimentos 

(ANDRADE; SILVA; BRABES, 2003). 

Neste sentido, as UAN que adotam um programa de 

controle das etapas de produção são capazes de analisar toda 

a cadeia de produção do alimento, indo desde a seleção da 

matéria-prima até sua distribuição como refeição pronta ao 

consumo. 

Assim, ao monitorar a temperatura sob a qual o 

alimento está mantido e o tempo gasto durante o seu preparo 

e distribuição, pode-se obter melhorias na qualidade e 

minimização dos riscos de surtos de origem alimentar (SOUSA 

& CAMPOS, 2003). 

Um dos fatores que pode prevenir contaminações de 

origem biológica em UAN é a temperatura do alimento, que 

apresenta-se como o mais importante dentre os demais 

fatores que podem influir no crescimento dos microrganismos 

em alimentos (CHESCA et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2003).  

Portanto, a relação entre tempo e temperatura torna-se 

crucial para se obter um produto com garantia de qualidade 

satisfatória (HOBBS; ROBERTS, 1998; STORCK et al., 2003).  
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Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a influência do binômio tempo-temperatura em 

refeições transportadas de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição institucional. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O trabalho foi desenvolvido em um restaurante 

comercial que se encontra na Universidade Federal da 

Paraíba, que tem modalidade de distribuição tipo self-service, 

e fornece cerca de 200 refeições diárias. A coleta de dados foi 

obtida mediante prévia autorização pelo responsável técnico 

do estabelecimento. 

A coleta foi realizada durante 6 dias do mês de agosto 

de 2014, por duas semanas e em dias alternados do horário 

do almoço, sendo aferidas as temperaturas dos alimentos 

após o término do preparo (11:00 h) e na etapa da distribuição 

no balcão térmico (12:00 h). Foram avaliadas as temperaturas 

das seguintes preparações: arroz, purê de inhame, feijão 

branco, feijão preto, feijão carioca, macarrão, bolinho de 

macaxeira, macaxeira, carnes (frango frito, frango empanado, 

linguiças, carne assada, creme de galinha) e massas. 

Para a aferição da temperatura dos alimentos, foi 

utilizado termômetro digital da marca Incoterm, com 

capacidade para variação de -30ºC a 260°C, o qual foi 

introduzido até o centro geométrico do alimento, onde a 

temperatura registrada foi aquela que perdurou durante 5 

segundos. O termômetro foi devidamente higienizado após 

cada coleta, tendo a haste desinfetada com álcool 70% e 

papel toalha não reciclado.  
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Os dados coletados foram anotados em planilha 

elaborada pelos pesquisadores, onde constavam a 

preparação, o horário de aferição da temperatura e a 

temperatura encontrada. Os dados obtidos foram transferidos 

para a planilha do Microsoft Excel®, e comparados o binômio 

tempo e temperatura encontrados, com os recomendados 

presentes na legislação sanitária. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando as informações coletadas, observou-se que 

as temperaturas das preparações quentes aferidas oscilavam 

de acordo com os dias da atividade. De acordo com os dados 

apresentados na Tabela 1, pode-se verificar as temperaturas 

aferidas no primeiro dia de visita à unidade.  

Dentre os alimentos aferidos, o macarrão e o frango 

empanado foram os alimentos com as temperaturas mais 

baixas antes de serem colocados no balcão térmico, 

temperaturas essas irregulares de acordo com a RDC nº 216 

(ANVISA, 2004), que preconiza que os alimentos devem ser 

submetidos à temperatura superior a 60ºC (sessenta graus 

Celsius) por, no máximo, por 6 (seis) horas, para que não 

favoreça a multiplicação microbiana, porém além desses 

alimentos outros não encontraram-se na faixa de temperatura 

adequada, como: purê de inhame, feijão branco, carne e 

bolinho de macaxeira. O mesmo pode ser observado em um 

estudo feito por Ricardo, Morais e Carvalho (2012) onde 

dentre os alimentos quentes oferecidos nos restaurantes 

estudados o macarrão apresentou menor temperatura em 

55,5% dos dias aferido. 
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Ao observar as temperaturas após uma hora de 

exposição no balcão térmico, verificou-se que alguns 

alimentos apresentavam redução significativa nas 

temperaturas, a saber: arroz, purê de inhame e feijão preto, o 

que é preocupante, pois o binômio tempo x temperatura 

determinará a proliferação de muitos microorganismos, 

inclusive os patogênicos.  

Ainda observa-se que alguns alimentos obtiveram 

aumento na temperatura após ficarem uma hora no balcão 

térmico, porém nenhum alimento chegou à temperatura ideal 

preconizada pela RDC nº 216/2004 no que se refere à 

temperatura de exposição de alimentos em balcões térmicos. 

 
Tabela 1. Temperaturas obtidas no primeiro dia de verificação sem 
presença de balcão térmico e após uma hora no balcão térmico 

Preparação Verificação às 11 hr 
Verificação às 12 

hr 

Arroz 63,8 ºC 47 ºC 

Purê de Inhame 59,6 ºC 45,2 ºC 

Feijão Branco 51,8 ºC 58,6 ºC 

Feijão Preto 67,8 ºC 51,6 ºC 

Macarrão 35,4 ºC 31,4 ºC 

Frango Empanado 49,6 ºC 62,2 ºC 

Carne 52,4 ºC 55 ºC 

Bolinho de Macaxeira 54,6 ºC 55,4 ºC 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com os dados da Tabela 2, observou-se que 

a temperatura inicial das preparações quentes (carne, frango 

assado, macarrão bem como macaxeira,) já chegava ao 

balcão térmico de distribuição com a temperatura abaixo do 

permitido pela legislação. RDC nº216 (ANVISA 2004), em 

contrapartida o arroz, feijão carioca, feijão branco encontra-se 

dentro dos padrões recomendados pela RDC 216. Após 1 

(uma) hora de exposição dos alimentos no balcão foi realizada 



ANÁLISE DO BINÔMIO TEMPO-TEMPERATURA DE REFEIÇÕES 

TRANSPORTADAS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

210 
 

a 2ª verificação de temperatura, em que observou-se que 

todos os alimentos analisados encontravam-se acima da 

temperatura (60°C) preconizada pela RDC 216. 

Em um estudo realizado por Marinho, Souza e Ramos 

(2009), na temperatura inicial do arroz observou-se uma 

variação de 67,0 a 86,3°C de arroz e do feijão uma variação 

de 70,4 a 88,1°C, acima do recomendado pela legislação 

vigente, resultados semelhantes com os verificados no 

presente estudo. Sendo assim, supõe-se que o sistema de 

transporte dos alimentos esteja atendendo aos requisitos 

necessários de proteção dos alimentos. 

 
Tabela 2. Temperaturas obtidas no segundo dia de verificação antes de 
posicionar o balcão térmico e após uma hora no balcão térmico 

Preparação 
Verificação  

às 11 h 
Verificação  

às 12 h 

Arroz 64 ºC 115 ºC 

Feijão Carioca 70,6 ºC 150 ºC 

Feijão Branco 68 ºC 130 ºC 

Carne 52 ºC 150 ºC 

Frango Assado 50 ºC 130 ºC 

Macarrão 51,2 ºC 95 ºC 

Macaxeira 55 ºC 100 ºC 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No estudo de Alves e Ueno (2010) é relatada a 

importância da tomada de várias medidas de prevenção e de 

controle da qualidade das refeições servidas em restaurantes, 

sendo uma das alternativas mais eficazes através do 

monitoramento de parâmetros como o tempo e a temperatura 

em todas as etapas da cadeia produtiva.  

De modo que o principal item a ser controlado para evitar 

toxinfecções alimentares é o controle da temperatura dos 
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alimentos mesmo no balcão de distribuição. Para que venha a 

fornecer um alimento seguro e com qualidade é necessário 

que seja verificado diariamente se as temperaturas dos 

alimentos atendem à legislação vigente permitida. Observa-se 

na tabela abaixo na qual mostra a temperatura de alimentos 

verificada em dois dias consecutivos. 

 
Tabela 3. Temperaturas obtidas no terceiro e quarto dias de verificação 
antes de posicionar no balcão térmico e após uma hora  

Preparação 
Verificação 

às 11 h 
Verificação 

às 12 h 

Arroz 55,2 ºC 72,8 ºC 49,2 ºC 121 ºC 

Macarrão 50,2 ºC 50,2 ºC 41,2 ºC 127 ºC 

Feijão Branco 61 ºC 68,2 ºC 54,4 ºC 132 ºC 

Feijão Preto 66,2 ºC - 56,4 ºC - 

Creme de Galinha 67,4 ºC - 52,6 ºC - 

Carne 41,6 ºC 51,2 ºC 43 ºC 141 ºC 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Num estudo de avaliação de registros em unidades de 
alimentação realizado por Frantz et al (2008) foi constatado 
uma maior adequação de temperaturas das preparações 
quentes, mostrando que realizar um registro diário das 
averiguações de temperatura em horários pré estabelecidos 
ajuda a manter o controle e a segurança alimentar.  
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Tabela 4. Temperaturas obtidas no quinto dia de verificação antes de 
posicionar no balcão térmico e após uma hora no balcão térmico 

Preparação Verificação  
às 11 h 

Verificação  
às 12 h 

Arroz 63 ºC 113 ºC 

Feijão Carioca 70 ºC 145 ºC 

Feijão Branco 67 ºC 125 ºC 

Carne 50 ºC 150 ºC 

Frango Assado 50 ºC 120 ºC 

Macarrão 51 ºC 95 ºC 

Macaxeira 60 ºC 115 ºC 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na tabela acima é possível observar a elevação da 

temperatura ao completar uma hora de distribuição de balcão 

térmico, o que pode causar segundo Napoleão 

(2011)prejuízos organolépticos por causar alteração na 

aparência dos alimentos os tornando ressecados. 

A tabela 5 abaixo mostra que uma grande maioria dos 

alimentos verificados encontra-se com temperaturas muito 

inferiores a que é exigida pela legislação, apresentando um 

grande risco de proliferação bacteriana ainda mais pelo fato 

que da verificação realizada uma hora após a distribuição (12 

horas) estava ainda menor que a primeira verificação feita às 

11 horas.  
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Tabela 5. Temperaturas obtidas no quarto dia de verificação antes de 
posicionar no balcão térmico e após uma hora no balcão térmico  

Preparação Verificação às 11 hr Verificação às 12 hr 

Arroz 63 ºC 48 ºC 

Purê de Inhame 60 ºC 45 ºC 

Feijão Branco 52 ºC 58 ºC 

Feijão Preto 66 ºC 51 ºC 

Macarrão 34 ºC 30 ºC 

Frango Empanado 49 ºC 62 ºC 

Carne 52 ºC 55 ºC 

Bolinho de Macaxeira 54 ºC 55 ºC 

 

Em estudo semelhante Chesca et al. (2001), avaliaram 

as temperaturas de distribuição de refeições observando que 

25 % das preparações analisadas estavam abaixo de 60ºC e 

neste estudo em apenas um dia a porcentagem de alimentos 

com temperaturas inferiores a 60ºC ultrapassou os 50%. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com os dados analisados neste estudo podemos 

concluir que o tempo e a temperatura são fatores muito 

importantes na distribuição de refeições e que devem ser 

monitorados constantemente.  

Pôde-se observar, ainda, que o tempo e temperatura 

dos alimentos quentes analisados em sua maioria não 

estavam de acordo com a RDC nº 216/2004, estando 

propícias para a proliferação de microorganismos patogênicos, 

o que indica nível insatisfatório para produção de alimentos 

seguros, aumentando o risco de DTA. 
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Estes dados apontam para a necessidade de se 

verificar como rotina do serviço a temperatura a que os 

alimentos estão expostos, não só na etapa de distribuição, 

mas em todas as fases do processo de produção, sendo 

necessária para isso a capacitação e o monitoramento por 

parte de um funcionário do serviço. 
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RESUMO: A melhoria da qualidade de vida passou a ser um 
dos resultados esperados das práticas assistenciais e das 
políticas públicas nos campos da promoção da saúde e 
prevenção de doenças. Desta forma, tendo como foco de 
interesse o profissional da saúde e a qualidade de vida deste, 
faz-se necessário analisar a qualidade de vida destes 
profissionais por meio de uma revisão da literatura, 
configurando o objetivo deste estudo. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica onde foram utilizadas as bases de 
dados MEDLINE e SCIELO e foi realizada uma busca com o 
objetivo de identificar análises existentes sobre a QVT dos 
profissionais da saúde. No tocante aos resultados,na literatura 
cientifica há carência de trabalhos que se proponham a 
analisar a QV em profissionais da saúde de núcleos 
diferentes. Sendo a maioria, voltada para a análise especifica 
de profissionais da enfermagem. Além de que estes estudos 
trazem abordagens variadas, dificultando a comparação de 
seus resultados. Para um melhor entendimento, a discussão 
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foi dividida em: aspectos físicos, sociais e psicológicos.Com os 
resultados obtidos, houve uma análise aprofundada acerca da 
qualidade de vida no trabalho dos profissionais da saúde, o 
que nos permitiu detectar problemas que prejudicam a 
qualidade de vida laboral destes. 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Qualidade de vida no 
trabalho. Profissionais da saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira vem passando por diversas 

mudanças de hábitos, entre elas, destacam-se os novos 

hábitos sociais e a mudança no padrão de consumo alimentar 

(AKUTSU, et al., 2005). Diante disto em 1989, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) informou que, mais de 60% das 

doenças de origem alimentar são Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTAs), principalmente devido as práticas 

inadequadas de manipulação, matérias-primas contaminadas, 

falta de higiene durante a preparação, além de equipamentos 

e estrutura operacional deficiente e inadequação no 

processamento envolvendo o controle de tempo e 

temperatura(SILVA JR, 1995).  

Visando melhorar as condições higiênico-sanitárias na 

preparação de alimentos, o Ministério da Saúde publicou a 

Portaria Nº1428/1993, que obriga a elaboração de um Manual 

de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos (MBP), 

devendo este conter uma descrição dos procedimentos 

técnicos e higiênicos para cada estabelecimento(SILVA JR, 

1995). De acordo com a Resolução RDC nº 216 de 15 de 

setembro de 2004, que aprova o Regulamento Técnico de 

Boas Práticas para Serviço de Alimentação, os serviços de 
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alimentação e nutrição devem dispor de Manual de Boas 

Práticas (MBP) e de Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP). Estes documentos devem estar 

acessíveis aos funcionários envolvidos e disponíveis a 

Autoridade Sanitária, quando requeridos (ANVISA, 2004; 

BRASIL, 2006).  

Como definição de “manipuladores de alimentos” tem-

se: todas as pessoas que tem contato direto com parte ou com 

o todo da produção de alimentos. Os manipuladores 

geralmente não têm consciência do real perigo que a 

contaminação alimentar representa e também como evitá-la 

(Germano et al (6). Dessa forma, o Regulamento técnico 

dispõe que o responsável pelas atividades de manipulação de 

alimentos deve ser devidamente capacitado através de curso 

que aborde os seguintes temas: Contaminantes Alimentares, 

Doenças Transmitidas por Alimentos, Manipulação higiênica 

dos Alimentos e Boas Práticas (ANVISA, 2004). 

O MBP é um documento que descreve as operações 

realizadas pelo estabelecimento para o controle higiênico-

sanitário dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, 

utensílios, abastecimento de água, controle de vetores e 

pragas urbanas, o controle de higiene, saúde e capacitação 

dos manipuladores, o manejo dos resíduos, além, é claro, do 

controle e garantia de qualidade do alimento preparado e 

distribuído (SILVA JR., 2008). 

Partindo do pressuposto de que o MBP é uma 

ferramenta de extrema importância para a qualidade higiênico-

sanitária das refeições e que a capacitação dos manipuladores 

é uma condição primordial para preservar a saúde dos 

consumidores, este estudo tem como objetivo descrever a sua 
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implantação e elaboração do MBP e o treinamento para os 

manipuladores de alimentos do SND de um Hospital 

Universitário, bem como ressaltar a importância do MBP e as 

mudanças que ocorrem em serviços de alimentação após a 

sua implantação. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo tem um enfoque qualitativo por tratar-se da 

elaboração do Manual de Boas Práticas e da realização de 

treinamento dos manipuladores do Serviço de Nutrição e 

Dietética (SND) do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 

João Pessoa, Paraíba. 

O MBP foi elaborado por nutricionistas residentes do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley e a sua elaboração, 

bem como a realização do treinamento, foram pensados 

porque houve uma mudança dos manipuladores e o MBP 

existente no Setor de Nutrição e Dietética havia sido 

implantado há muito tempo. Os dados para elaboração do 

MBP foram obtidos através das resoluções RDC nº 216/2004 

e Resolução RDC nº 275/2002, artigos científicos, livros e 

manuais sobre o assunto.  

O treinamento iniciou-se com uma dinâmica de quebra 

gelo, que mostrasse a importância do manipulador para o SND 

e que ele se reconhecesse como “peça-chave” do processo de 

fabricação e distribuição de refeições. O MBP foi apresentado 

aos manipuladores do SND em forma de apresentação de 

power point, que foi preparado para a realização do 

treinamento. Após o treinamento, os manuais foram 

distribuídos entre eles, em formato de “manual de bolso” para 



TREINAMENTO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS E ELABORAÇÃO DE 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DE 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

220 
 

que estes pudessem consultá-lo em caso de eventuais 

dúvidas. 

Foi feito uma busca nas bases de dados Lilacs e Scielo 

para a obtenção dos dados bibliográficos referentes à 

importância do treinamento de manipuladores e sobre os 

resultados obtidos em serviços de nutrição e dietética após a 

implementação do mesmo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A qualidade higiênico-sanitária dos alimentos como 

fator de segurança alimentar, tem sido amplamente estudada 

e discutida, tendo em vista que as doenças transmitidas por 

alimentos (DTA) são um dos principais fatores que contribuem 

para os índices de morbidades em países da América Latina. 

O comitê WHO/FAO, admite que doenças originadas de 

alimentos contaminados são, provavelmente, o maior 

problema de saúde no mundo contemporâneo. (AKUTSU et al, 

2005). 

Ferreira, Bezerra e Neto (2001), ressalta a necessidade 

do aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área 

de alimentos, o que levou o Ministério da Saúde dentro de sua 

competência elaborar portarias que estabelecem as 

orientações necessárias para a inspeção sanitária por meio da 

verificação do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle (APPCC) e os aspectos que devem ser levados 

em conta para a aplicação de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF). (BRASIL, 1997).    
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As boas práticas são normas de procedimentos a fim de 

atingir um certo padrão de identidade e qualidade de um 

produto ou serviço na área de alimentos e é a partir delas que 

são adotados os procedimentos corretos que devem ser 

seguidos desde a produção até a distribuição das refeições, 

possibilitando o desenvolvimento de atividades que garantam 

a perfeita condição higiênico-sanitária e a manutenção da 

qualidade dos alimentos e, consequentemente, a saúde do 

consumidor. (BRASIL, 1993) 

O MBP serve para garantir a segurança higiênico-

sanitária dos alimentos fornecidos aos comensais, de forma a 

prevenir, reduzir a níveis aceitáveis ou eliminar riscos de 

contaminação dos alimentos, sendo uma das principais 

ferramentas para a implantação de um sistema de qualidade 

dos alimentos, o qual é também um documento exigido pela 

lei, onde as empresas devem descrever, de maneira fiel, suas 

instalações, os controles e as operações realizadas em suas 

dependências. Dessa maneira, cada local tem que 

desenvolver o seu próprio MBP, devendo mantê-lo acessível 

aos seus colaboradores e disponível às autoridades sanitárias.  

Os resultados das atividades realizadas foram positivos 

e perceptíveis em curto prazo. Além da adoção das boas 

práticas na produção das refeições do hospital, foi relatado 

pela maioria dos profissionais que o treinamento foi 

esclarecedor de diversas dúvidas, tornando mais eficaz a 

produção, transporte e distribuição do alimento. 

Farias, Pereira e Figueiredo (2011), realizaram um 

estudo com o objetivo de avaliar as boas práticas de 

manipulação de alimentos em uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição (UAN) de um hospital do Pará. O referido estudo 
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consistiu na aplicação de um check-list antes e após a 

realização de um treinamento em boas práticas com os 

manipuladores de alimentos. Como resultado, o estudo mostra 

que para a maioria dos pontos abordados no check-list 

(edificações e instalações, equipamentos móveis e utensílios, 

manipuladores e produção e transporte de alimentos) 

melhoraram sua pontuação significativamente, com exceção 

do item: “produção e transporte de alimentos” que obteve a 

mesma pontuação nos dois momentos. Os autores justificam 

que este resultado encontrado reflete uma rotina de trabalho 

difícil de ser mudada, em curto prazo, pelos manipuladores 

durante as etapas de produção e transporte  

Outro estudo, este de cunho exploratório, com 

abrangência em oito hospitais públicos do nordeste, sudeste e 

sul do Brasil teve como objetivo avaliar os cuidados 

nutricionais dispendidos nestes hospitais, dentre eles a 

segurança higiênico-sanitária dos alimentos ofertados. 

Mostrou que nesse ponto dois aspectos importantes estão em 

desacordo com a legislação vigente, são eles: A quantidade e 

insuficiente de local para higienização das mãos e a ausência 

de controle nos treinamentos dos manipuladores de alimentos. 

(DE SETA et al, 2010). 

Este mesmo estudo ainda ressalta que uma das 

principais vias de contaminação hospitalar é a ingestão de 

alimentos contaminados, e os manipuladores de alimentos 

podem ser considerados disseminadores de contaminação no 

processo de manipulação. Segundo dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), chega a atingir até 26% das causas 

de contaminação (DE SETA et al, 2010; FERRAZ et al, 2014). 
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Sabe-se que um alimento, quando entra em contato 

com as mãos dos manipuladores, está sujeito à contaminação 

biológica, porém esta não é a única forma que se pode 

contaminar. Além da contaminação biológica existem as 

contaminações de natureza química e física. Vale salientar 

que as condutas inadequadas realizadas pelos manipuladores 

no processo de descongelamento, na manutenção da 

temperatura e na exposição dos alimentos é que podem torná-

los vulneráveis às contaminações supra citadas. (MOREIRA, 

CRUZ e ABOURIHAN, 2014). 

É perceptível que a construção de um MBP, serve muito 

pouco se não preceder uma implantação do mesmo. É 

fundamental que haja sua apresentação aos funcionários 

envolvidos, e são necessários, ainda, treinamentos periódicos 

dos manipuladores de alimentos acerca das boas práticas de 

manipulação. 

 

4 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos permitem concluir que a 

capacitação dos manipuladores de alimentos foi efetiva e deve 

ser periódica. Destacando também que o MBP é um 

instrumento de verificação para a instituição e consulta dos 

funcionários e deve ser utilizado como tal para que percebam 

a sua importância no processo da qualidade dos alimentos.  

Apesar dos resultados positivos que foram encontrados 

na pesquisa, deve-se ressaltar que é de grande importância o 

comprometimento do profissional nutricionista na capacitação 
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de sua equipe, bem como na avaliação da aplicação das boas 

práticas de manipulação no cotidiano da instituição. 
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RESUMO: Com as transformações nas relações de trabalho 
de homens e mulheres, a alimentação fora do domicílio 
passou a ser cada vez mais presente e necessária na vida dos 
trabalhadores. Atualmente boa parte dos alimentos 
consumidos fora do lar são ricos em energia, gordura total e 
saturada e relativamente pobres em micronutrientes. Consumir 
alimentos dessa categoria é frequentemente associado a 
hábitos alimentares menos saudáveis e maiores chances de 
ganho de peso. É notório que o excesso de peso, doenças 
crônicas e deficiências nutricionais estão associadas a uma 
má alimentação. Desse modo uma intervenção nos serviços 
de food service representa uma alternativa viável para 
apresentar ao consumidor o real conteúdo das refeições 
servidas nesses estabelecimentos, fornecendo-lhes 
informações a respeito, não só da composição do cardápio, 
como também da adequação nutricional das porções servidas. 
Ações voltadas para incluir o fornecimento de informação 
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nutricional de refeições prontas devem ser cada vez mais 
encorajadas pelos órgãos públicos e privados no sentido de 
estimular o consumo de alimentos para suprimento das 
necessidades nutricionais e promoção e manutenção da 
saúde e bem-estar. 
Palavras-chave: rotulagem, food service, promoção da saúde 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de uma dieta equilibrada nutricionalmente 

fornece energia e substâncias essenciais para a manutenção 

da homeostase corporal. Com o processo de urbanização, 

observaram-se significativas mudanças nos hábitos 

alimentares e no estilo de vida das pessoas, atualmente 

conhecidas como transições alimentar, nutricional e 

epidemiológica. Essas situações revelam um crescimento do 

consumo de alimentos fora do domicílio. No Brasil, esse 

crescimento representa 35,1%, contudo, em algumas décadas 

poderá ultrapassar a marca dos 50,0% (BENDINO, POPOLIN, 

OLIVEIRA, 2012). 

As refeições realizadas fora do lar repercutem diretamente 

na situação nutricional da população, pois nem sempre são 

balanceadas do ponto de vista nutricional e, em geral, são 

menos saudáveis quando comparadas às refeições 

produzidas em casa. Assim, podem induzir ou potencializar o 

ganho de peso, e ter como consequência o aparecimento de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como 

obesidade, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, entre 

outras (DUARTE; ALMEIDA; MARTINS, 2013). 
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Uma das alternativas para induzir a população ao consumo 

de alimentos saudáveis que modulem positivamente o 

desenvolvimento do organismo é o fornecimento de 

informação a respeito do que é ingerido no momento da 

refeição e quais as implicações na saúde que aqueles 

alimentos irão causar. Uma dessas ferramentas que já tem 

sido utilizada para alimentos industrializados é a rotulagem 

nutricional. 

A importância da rotulagem nutricional dos alimentos para 

a promoção da alimentação saudável é destacada em grande 

parte dos estudos e pesquisas que envolvem a área da 

Nutrição e sua relação com estratégias para a redução 

de risco de doenças crônicas. A tabela de informação 

nutricional permite ao consumidor identificar a quantidade de 

nutrientes que contém na porção de determinado alimento. 

Essa tabela deve servir como um fator de decisão para a 

escolha de um alimento mais saudável (SANTOS; BARROS 

FILHO, 2002). 

Dessa forma, discutir a inserção de informação nutricional 

de refeições em restaurantes possibilita fornecer mais 

ferramentas para que o consumidor, de posse dessas 

informações, realize escolhas alimentares de forma 

consciente.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido por meio de realização de uma 

revisão de literatura. A pesquisa bibliográfica foi realizada 

através da busca de artigos publicados em periódicos 

indexados nas bases de dados: Science Direct, Scielo e 
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Bireme. Foram utilizados como critérios de inclusão no estudo: 

seleção de artigos que apresentassem relevância ao tema e 

que tivessem sido publicados entre os anos de 1995 a 2015, 

além de dissertações, teses e livros. Os descritores utilizados 

para a pesquisa foram: rotulagem, informação nutricional, food 

service, refeição fora do domicílio. Excluíram-se os artigos que 

não tratavam especificamente do tema. Após seleção dos 

periódicos foi realizada leitura e avaliação crítica para 

construção de discussão a respeito do tema tratado neste 

estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Aspectos da alimentação fora do lar 

 

 A alimentação se define como “o ato de se alimentar”, 

sendo este historicamente associado a reuniões familiares que 

marcaram o dia a dia da sociedade. Com as transformações 

nas relações de trabalho de homens e mulheres, bem como 

mudanças no estilo de vida da população a alimentação fora 

do domicílio passou a ser cada vez mais presente e 

necessária na vida dos trabalhadores. 

A intensa urbanização e industrialização, ocorridas 

durante os anos 1950 e 1960, crescente profissionalização 

das mulheres, mudanças na composição familiar, elevação do 

nível de vida e de educação, além de maior acesso da 

população ao lazer, fez com que a gestão do tempo aplicado à 

alimentação fosse alterada (SANCHES; SALAY, 2011; 

LAMBERT ET AL., 2005; FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

Não só trabalhadores, mas também demais segmentos da 
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população como crianças e jovens passaram a se alimentar 

fora de casa, sendo dada especial atenção dos governantes 

aos programas de alimentação escolar. Acompanhando a 

tendência das transformações na forma como os indivíduos 

passaram a se alimentar, o mercado de serviços de 

alimentação vem crescendo ano a ano, mesmo em épocas de 

crises econômicas. O termo food service tem sido designado 

para refeições preparadas fora do lar e abrangem as refeições 

realizadas nos locais de trabalho, lazer, em hotéis e hospitais, 

refeições (adquiridas pelos consumidores) consumidas no 

domicílio, porém preparadas em outro local. Este segmento 

compreende desde cozinhas industriais, redes de fast food, 

empresas de catering, bares, restaurantes, escolas, 

sorveterias e padarias até vendedores ambulantes (SILVA 

JUNIOR, 2005). Dentre os estabelecimentos procurados pelos 

consumidores que buscam uma refeição fora de casa, os 

serviços de fast food, self service, “marmitex” e em menor 

escala à la carte, estão entre as opções mais procuradas. Os 

serviços de fast food, comprometem-se a oferecer refeições 

sob a forma de lanches rápidos de custo razoável e que 

possam ser consumidos em qualquer lugar, até mesmo em 

trânsito (embalagens que facilitam o consumo), porém ao 

longo das últimas décadas seu consumo tem sido associado 

com o crescimento da ingestão de gorduras e açúcar e todas 

as suas consequências nocivas, como o sobrepeso, a 

obesidade e doenças crônico-degenerativas que são as 

principais causas de morte em muitos países (GRANADOS, 

2002). A modalidade “marmitex” ou “prato feito” geralmente 

apresenta pouca variedade na constituição do prato, sendo 

normalmente composto por arroz, feijão, um tipo de carne, 
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salada e batata frita servido em estabelecimentos utilizados, 

com grande frequência, por integrantes das classes sociais 

média e baixa. Nos serviços de mesa ou à la carte, os clientes 

são atendidos e servidos após serem acomodados nas 

mesmas, podendo ser à americana, à francesa, ou à inglesa 

(LEAL, 2010). 

Uma outra modalidade de serviço de alimentação 

comum trata-se do restaurante tipo self service onde são 

oferecidas opções de guarnição, carne, pratos base (arroz e 

feijão), saladas, sobremesas, que variam conforme o local em 

quantidade e variedade e os consumidores se servem em 

balcões de distribuição do alimento. Pode ser “por quilo”, 

quando a pessoa, após se servir pesa a quantidade de comida 

e paga um valor proporcional ou come-se à vontade e o valor 

é fixo. Este tipo de serviço é considerado atrativo pela 

praticidade no atendimento aliada a uma variedade de 

alimentos disponíveis no cardápio (PINEYURA, 2006; LEAL, 

2010).  

Também a parcela da renda destinada a alimentação 

fora do domicílio tem sofrido aumento com o passar dos anos 

(SANCHES; SALAY, 2011). Enquanto em 1970 os americanos 

despendiam 33,4% das suas despesas alimentares com 

alimentação fora do domicílio, dados de 2012 (AHA, 2014) 

mostram que esse valor se elevou para 46%. Na Inglaterra, 

em 2002-2003, 27,0% das despesas com alimentação foram 

realizadas com o consumo de alimentos e bebidas - excluindo 

as alcoólicas - fora do domicílio (DEFRA, 2004). No Brasil, 

segundo Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2002-

2003, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2004), do valor mensal destinado pelas 
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famílias brasileiras, em média, para a alimentação, 

aproximadamente 24,0% são gastos com alimentação fora do 

domicílio. (SANCHES; SALAY, 2011).  

Nos Estados Unidos, para cada 4,2 refeições 

preparadas comercialmente e consumidas semanalmente, 

aproximadamente 2,1 eram referentes ao almoço (EBBIN, 

2000). A POF de 2002-2003 constatou que a maior parte da 

despesa com alimentação fora do domicílio no Brasil destina-

se ao almoço e ao jantar (os quais foram analisados 

conjuntamente), seguidos pelos lanches (IBGE, 2004) Dados 

de estudo realizado por Sanches e Salay (2011) com 250 

consumidores de food service na cidade de Campinas-SP 

evidenciam ser o almoço a refeição realizada com maior 

frequência fora do domicílio. Uma proporção de 38,8% dos 

entrevistados afirmou ter essa prática de quatro a sete vezes 

por semana e cerca de 30,4% dos indivíduos jantavam fora de 

uma a três vezes por semana. De acordo com o estudo os 

principais serviços escolhidos são os restaurantes a quilo e 

self service. Os autores afirmam ainda que outros estudos 

realizados no Rio de Janeiro (CASTELO BRANCO; SALAY, 

2001) e em Florianópolis (JOMORI, 2006) os restaurantes 

desse tipo também lideram na procura do consumidor por 

refeições fora de casa. 

Diante da necessidade dos comensais em escolher 

onde, como e o que irão ingerir como alimento fora do 

domicílio, muitos fatores estão envolvidos nessa escolha. 

Variáveis como preço, qualidade e atributos sensoriais 

frequentemente são mencionados como questões importantes 

no momento da escolha da refeição (GLANZ et al., 1998). 

Atualmente, o rótulo alimentício vem sendo estudado 
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principalmente como fonte de informação nutricional aos 

consumidores, influenciando em suas escolhas alimentares. 

(MACHADO et al., 2006). Fatores como: higiene dos 

funcionários (86,8%), higiene do local (85,2%), qualidade dos 

alimentos oferecidos (66,0%) e disponibilidade de informações 

nutricionais dos alimentos apresentados por meio de 

cardápios, cartazes e rótulos (44,8%), foram destacadas como 

muito importantes para consumidores da cidade de Campinas-

SP (SANCHES; SALAY, 2011). Em Florianópolis, grande parte 

de consumidores de um restaurante por peso escolhia itens da 

refeição considerando especialmente a aparência do alimento 

e o tipo de preparação (JOMORI, 2006). Para consumidores 

americanos de maior faixa etária e do sexo feminino o 

conteúdo nutricional foi considerado o fator mais importante na 

escolha dos alimentos (GLANZ et al., 1998). Em estudo 

realizado com consumidores ingleses o sabor e o preço dos 

alimentos foram os fatores que mais influenciavam as 

escolhas alimentares, apenas 13% dos entrevistados 

afirmaram escolher alimentos saudáveis para consumir fora de 

casa (STOCKLEY, 1996).  

É crescente a preocupação da população com atributos 

de qualidade do alimento e dos serviços de alimentação, 

porém a maioria destes consumidores não possui informações 

suficientes para avaliar e reivindicar melhorias, já que é 

pequena a parcela de estabelecimentos que disponibilizam 

informações nutricionais no menu ou no balcão. Diante dessa 

necessidade é fundamental a formulação de políticas públicas 

permanentes, com vistas ao estímulo da implementação de 

tais informações nos serviços de food service promovendo a 



INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE REFEIÇÕES EM 

RESTAURANTES: UMA FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

234 
 

educação da população para escolhas que priorizem os 

alimentos nutricionalmente mais saudáveis (LEAL, 2010).  

 

3.2 Importância da informação nutricional em refeições prontas 

para consumo 

 

A má alimentação é um fator de risco para muitas das 

principais causas de morte em muitos países de alta renda 

(EZZATI et al., 2002). Portanto, os governos a nível 

internacional estão urgentemente buscando estratégias para 

melhorar a nutrição da população. Na Nova Zelândia, 11.000 

mortes (40%) a cada ano são atribuídas aos efeitos conjuntos 

de alto colesterol, hipertensão, obesidade e consumo 

inadequado de frutas, legumes e verduras. Esses fatores de 

risco relacionados com a má nutrição são responsáveis por 

70% ou mais das mortes por acidente vascular cerebral e 

doença cardíaca e por cerca de 80% das mortes por diabetes 

(STEFANOGIANNIS et al., 2005). Atualmente boa parte dos 

alimentos consumidos fora do domicílio são ricos em energia, 

gordura total e saturada e relativamente pobres em 

micronutrientes (ASHMITA; EYLES; MHURCHU, 2012; SMITH 

et al., 2009). Consumir alimentos dessa categoria é 

frequentemente associado a hábitos alimentares menos 

saudáveis e maiores chances de ganho de peso. Ao mesmo 

tempo, os alimentos produzidos e consumidos fora de casa 

correspondem a uma parcela crescente do consumo diário de 

energia alimentar, tornando o setor de restaurante e serviço de 

alimentação uma arena importante para a promoção de 

práticas alimentares saudáveis, como parte de uma solução 

de longo prazo para combater a atual epidemia de obesidade. 
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Densidade de energia tem sido usada como um 

marcador de qualidade alimentar (PATTERSON et al., 2010) e 

de acordo com o Relatório de Peritos do Fundo Mundial de 

Pesquisa do Câncer e do Instituto Americano de Pesquisa do 

Câncer a densidade média de energia do consumo diário deve 

ser menor que 520 kJ/100g (124,2kcal/100g) para prevenir e 

controlar o excesso de peso (WCRF/AICR, 2007).  

De acordo com Weimer (1999), os programas de 

informação nutricional objetivam aumentar o conhecimento do 

consumidor sobre nutrição, de modo a instruí-lo na busca por 

dietas mais equilibradas. Sloan e Bell (1999) e Kurtzweil 

(1997) alegam que a rotulagem nutricional em restaurantes, 

por meio das informações nutricionais e de saúde nos 

cardápios, pode ajudar o consumidor a entender melhor o 

papel da dieta para a promoção da saúde e a efetuar escolhas 

de alimentos que contribuam para uma refeição saudável.  

É notório que o excesso de peso, doenças crônicas e 

deficiências nutricionais estão associadas a uma má 

alimentação. Desse modo uma intervenção nos serviços de 

food service representa uma alternativa viável para apresentar 

ao consumidor o real conteúdo das refeições servidas nesses 

estabelecimentos, fornecendo-lhes informações a respeito, 

não só da composição do cardápio, como também da 

adequação nutricional das porções servidas. 

 

3.3 Rotulagem nutricional e a legislação  

 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2003) é obrigatória a rotulagem 

nutricional dos alimentos produzidos e comercializados, 
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qualquer que seja sua origem, embalados na ausência do 

cliente e prontos para serem oferecidos aos consumidores. A 

referida resolução considera que a rotulagem nutricional 

facilita ao consumidor conhecer as propriedades nutricionais 

dos alimentos, contribuindo para um consumo adequado dos 

mesmos e que a informação que se declara complementa as 

estratégias e políticas de saúde dos países em benefício da 

saúde do consumidor. Porém, tal legislação não se aplica aos 

alimentos preparados e embalados em restaurantes e 

estabelecimentos comerciais, prontos para o consumo, 

incluídos os serviços de food service descritos.  

A RDC nº 360 da ANVISA (BRASIL, 2003) que 

regulamenta a rotulagem nutricional de alimentos embalados 

trata da inserção de informação nutricional contemplando valor 

energético total, quantidade de proteínas, gorduras (totais, 

saturadas e trans), carboidratos, sódio e fibras por porção do 

alimento embalado de maneira obrigatória e declaração do 

teor de vitaminas e sais minerais de maneira facultativa. Além 

desses dados, também é obrigatório informar o percentual de 

valor diário de cada nutriente e valor energético referente a 

valores de uma dieta padrão criada com base em 

necessidades nutricionais de uma população adulta saudável.  

Outros países, a exemplo os Estados Unidos, 

Inglaterra, Suíça, Nova Zelândia e Holanda (WU; STURM, 

2012; VYTH et al., 2011; LASSEN et al., 2014) vêm 

implementando, há alguns anos, a informação nutricional, bem 

como outras estratégias que esclarecem o consumidor quanto 

a aquisição de alimentos saudáveis, como por exemplo, selos 

de circulação nacional que são dados a pratos com adequado 

aporte calórico, bem como teores ajustados de gordura, sódio 
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e fibras (VYTH et al., 2011). Além de informações a respeito 

da adequação nutricional dos pratos inseridas nos cardápios 

ao lado do nome de cada refeição. 

Desde 1993 o Food and Drug Administration (FDA) 

regulamentou a rotulagem nutricional nos cardápios dos 

restaurantes dos EUA. Desde a última atualização das normas 

em 2014, continuam as exigências para estabelecimentos que 

servem refeições e inclusão de informação nutricional, do teor 

calórico e de outras informações no cardápio ou em outras 

formas de apresentação, para alimentos em exibição e comida 

self service (FDA, 2014).  

No Brasil, algumas iniciativas vêm sendo 

implementadas para estimular a inserção de informações 

nutricionais em refeições prontas, a exemplo do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, que está 

solicitando que as redes de fast food do País disponham 

dessas informações nas embalagens dos alimentos (IDEC, 

2006). O Ministério da Saúde, a partir da portaria nº 1.010 de 

08/05/06, restringiu a oferta e a venda de alimentos com alto 

teor de gordura, açúcar e sal em escolas do país e no Rio de 

Janeiro, a publicação do decreto no 23.148 de 17/07/03 

estabelece que as redes de fast food devem adotar tabela 

legível e visível ao público contendo a informação nutricional 

de todos os produtos oferecidos com base na legislação 

vigente para rotulagem (MAESTRO; SALAY, 2008).  

 

4 CONCLUSÃO 

 



INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DE REFEIÇÕES EM 

RESTAURANTES: UMA FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL 

238 
 

Diante dessa problemática social, é necessário que se 

possam desenvolver práticas que venham a ser utilizadas 

pelos consumidores de alimentos como instrumento para 

realização de um consumo alimentar mais consciente e 

saudável, além de mais ações voltadas para a formação dos 

gestores dos serviços de alimentação no sentido de inserir nos 

cardápios opções de pratos nutricionalmente adequados, 

buscando reduzir fatores de risco associados ao aumento da 

incidência de doenças crônicas, bem como o excesso de 

peso. 
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RESUMO: O cardápio é um instrumento fundamental no setor 
de produção de refeições e o meio para suprir as 
necessidades, tanto fisiológicas quanto sensoriais, dos 
comensais. Desta forma, avaliar sua qualidade torna-se 
necessário para realizar adequações e satisfazer o cliente. 
Com este propósito tem sido utilizado o método AQPC, que 
permite fazer uma análise nutricional e sensorial das 
preparações. Objetivou-se com este trabalho avaliar os 
aspectos qualitativos das preparações dos cardápios 
fornecidos aos funcionários de uma maternidade de João 
Pessoa-PB. Foi realizado um estudo transversal, de caráter 
qualitativo e observacional, do almoço servido no mês de 
janeiro de 2015, quanto à sua composição, cores, técnicas de 
preparo, repetições, combinações, tipos e percentual de 
ofertas e características dos alimentos.  Constatou-se grande 
oferta de frituras, preparações repetidas, conservas nas 
saladas, preparações contendo enxofre, associação de fritura 
e doces no mesmo dia, grande oferta de doces processados e 
uma baixa quantidade de frutas como sobremesa. Os 
cardápios analisados apresentaram falhas no seu equilíbrio 
nutricional, comprometendo sua utilização como ferramenta de 
auxílio para educação alimentar e promoção da saúde dos 
seus usuários. Ao mesmo tempo, aponta para um melhor 
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planejamento na sua elaboração por parte do profissional 
Nutricionista. 
Palavras-chave:Comensal. Qualidade Nutricional. Refeição. 
 

1  NTRODUÇÃO 

 

 O cardápio exerce uma grande importância como 

ferramenta de trabalho para o Nutricionista que opera em 

Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) (VEIROS; 

PROENÇA, 2003), se configurando numa sequência de 

preparações culinárias que compõem as refeições diárias ou 

de determinado período (BOAVENTURA et al., 2013). 

  Desta forma, segundo Boaventura et al. (2013), para 

que um cardápio supra as necessidades, tanto fisiológicas 

quanto sensoriais dos comensais, torna-se essencial que este 

se apresente colorido, possua alimentos de todos os grupos 

alimentares, mantenha texturas equilibradas, contemple 

alimentos comuns da região, seja harmônico, saboroso, 

seguro do ponto de vista higiênico-sanitário, possua diferentes 

técnicas de processamento e obedeça aos limites financeiros 

disponíveis. 

O cardápio também tem sido utilizado como uma 

importante ferramenta de educação nutricional, pois os 

alimentos nele presentes podem servir como referência para 

uma alimentação saudável e equilibrada (BOAVENTURA et 

al., 2013; TEICHMANN, 2009). 

Segundo Boaventura et al. (2013), a atenção do 

Nutricionista com a alimentação traz reflexos diretos sobre a 

saúde, tornando-se indispensável a realização de avaliações 

qualitativas periódicas dos cardápios elaborados, para que 

estes se mantenham adequados à população a que se 
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destinam, de forma a evitar desequilíbrios nutricionais por 

excesso ou escassez de nutrientes. 

Para facilitar a elaboração racional de um cardápio tem 

sido empregado o método Análise Qualitativa das 

Preparações do Cardápio (AQPC), cujo propósito é o de 

analisar qualitativamente a composição das preparações que 

compõem os diferentes tipos de cardápio, proporcionando 

uma visão global do mesmo e preenchendo a lacuna existente 

quando a análise é apenas de forma quantitativa 

(BOAVENTURA et al., 2013; PROENÇA et al., 2005; VEIROS; 

PROENÇA, 2003). 

Neste sentido, com o propósito de garantir a qualidade 

das refeições servidas aos funcionários e um aumento da sua 

satisfação, viu-se a necessidade de avaliar os cardápios 

elaborados e fornecidos pela Unidade de Alimentação e 

Nutrição de um estabelecimento público, considerando 

aspectos nutricionais e sensoriais que atendam parâmetros de 

saúde cientificamente preconizados (MENEGAZZO et al., 

2011;PASSOS, 2008). 

Face ao exposto, este trabalho objetivou avaliar 

qualitativamente as preparações dos cardápios fornecidos em 

uma maternidade pública de João Pessoa-PB pelo método 

AQPC, subsidiando a elaboração de preparações saudáveis e 

nutricionalmente equilibradas pelo profissional Nutricionista. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, de caráter 

qualitativo e observacional, realizado no mês de janeiro de 

2015 na Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) de uma 

Maternidade pública de João Pessoal-PB.  
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Para a avaliação dos cardápios foi empregado o 

método AQPC preconizado por Vieiros e Proença (2003), o 

qual contemplou como parâmetros: 

1. Avaliação dos cardápios diários e semanais, durante quatro 

semanas com consulta às fichas técnicas e receituário 

padrão; 

2. Avaliação das técnicas de processamento empregadas às 

diferentes preparações considerando: (i) técnicas de cocção 

das carnes;(ii) cores das preparações do cardápio diário;(iii) 

número de preparações com alimentos ricos em enxofre;(iv) 

aparecimento de folhosos e conservas nas saladas e de 

frutas como sobremesa;(v) presença de doces como 

sobremesa e (vi) classificação do cardápio quanto a 

presença de gordura pelo emprego da técnica de fritura às 

preparações. 

3. Consolidação mensal das informações quanto ao número 

de dias em que se utilizou: frituras, preparações repetidas, 

fruta como sobremesa, doces industrializados ou 

preparados como sobremesa (p.ex: rapadura, doce de leite, 

doce de goiaba, doce de banana e gelatina),oferta de doces 

e frituras numa mesma refeição, preparações gordurosas 

(pirão, feijoada, farofa, lasanha, macarronada, rubacão, 

creme de galinha, salpicão, salada com maionese, 

arrumadinho e batata gratinada), variedade de cores do 

cardápio (acima de 5 cores),duas ou mais preparações com 

alimentos ricos em enxofre, excetuando-se o feijão, 

oferecidos diariamente; folhosos como opção de saladas e 

uso de alimentos industrializados (milho verde, ervilha, 

azeitona) nas saladas. 
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4. Tabulação dos dados, determinando os percentuais de uso 

das variáveis avaliadas em relação ao número total de dias 

dos cardápios investigados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 descreve a análise dos cardápios estudados 

em uma UAN de uma maternidade de João Pessoa-PB. 

A técnica de cocção por fritura teve uma ocorrência de 

32,1 % no período de 28 dias consecutivos, correlacionando-

se com a presença de muita gordura (46,4%) no cardápio, 

visto que é realizada com a imersão do alimento em uma 

grande quantidade de lipídio, tornando a preparação mais 

calórica. A técnica de cocção por fritura associada ao calor 

úmido (32,1%), também transfere gordura aos alimentos, 

porém em uma quantidade menor (17,9%) à preparação. A 

técnica de grelhar teve o menor percentual de utilização 

(7,1%) nas preparações elaboradas pelo serviço. Sabe-se que 

alimentos fritos consumidos diariamente ou em um curto 

período de tempo podem levar ao desenvolvimento de 

obesidade e doenças cardiovasculares pelo aumento do 

colesterol e triglicérides sérico e, em alguns casos, até 

Diabetes mellitus que se instala como co-morbidade associada 

à Obesidade. Além do mais, no processo da fritura ocorrem 

diversas alterações físicas, químicas e nutricionais no óleo que 

são geradas pela sua exposição a altas temperaturas em 

longo período de tempo durante a etapa de processamento 

dos alimentos, tendo como uma das consequências a 

formação e liberação de compostos tóxicos como a acroleína 

ao alimento, que tem efeito nocivo à saúde humana 

(MACHADO et al., 2014; ZANINI et al., 2013).  
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Quanto a composição das saladas, 67,9% continham a 

presença de 3 ou mais cores e em 57,1% destas, os folhosos 

estavam presentes. Sabe-se que a variação de cores nas 

saladas é importante para despertar o interesse nos 

consumidores. Desta forma, se esses vegetais estão de forma 

atrativa com relação às cores e disposição dos itens 

presentes, irão chamar mais atenção e promover curiosidade 

para experimentá-los. As saladas possuem propriedades 

importantes e funcionais no nosso organismo, por conterem 

naturalmente fibras que atuam na regulação do trânsito 

intestinal, prevenção de doenças como câncer gastrointestinal, 

prevenção e controle de Diabetes mellitus, Dislipidemias e 

Hipertensão. Além do mais, esses alimentos são fontes de 

vitaminas e minerais que atuam como antioxidantes 

prevenindo nosso organismo contra os efeitos degenerativos 

dos radicais livres, que causam lesões celulares e o 

envelhecimento. Por outro lado, a baixa ingestão desses 

alimentos pode provocar hipovitaminoses e deficiência de 

alguns minerais (BONI et al., 2010; CRUZ, 2014; 

HELMERSSON et al., 2009; MIRANDA et al., 2014; PRATICÒ, 

2005). 

Em mais da metade (57,1%) das preparações de salada 

foi constatado o uso de conservas industrializadas, tornando-

se um fator negativo, visto que esses alimentos são ricos em 

sódio e o consumo exagerado pode provocar elevação da 

pressão arterial e um maior risco para o desenvolvimento de 

doenças coronarianas (MOREIRA; GOMES; SANTOS, 2010; 

PEREIRA et al., 2014). 

Com relação às cores do cardápio, a presença de cinco 

ou mais cores nas preparações foi verificada em 67,9% das 

preparações elaboradas, mostrando-se um critério positivo, 



AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS PREPARAÇÕES DOS CARDÁPIOS 

FORNECIDOS NUMA MATERNIDADE PÚBLICA DE JOÃO PESSOA-PB  

248 
 

pois um cardápio com uma coloração variada evita a 

monotonia visual e de sabor. A quebra da monotonia alimentar 

é de extrema importância em UAN, pois está diretamente 

relacionada a um menor desperdício de alimentos e a um 

maior interesse para o consumidor (BOAVENTURA et al., 

2013). 

A presença de preparações com alimentos ricos em 

enxofre foi detectada em todos os dias (100 %) do cardápio. 

Segundo Pereira et al. (2014), os alimentos ricos em enxofre 

devem ser evitados por causarem desconfortos intestinais, 

com consequente distensão do abdômen pela produção de 

gás, em especial do gás sulfídrico, que possui um odor 

extremamente fedido. 

Em apenas três (10,7 %) dias do período estudado às 

frutas foram utilizadas como sobremesa, mostrando-se como 

um fator negativo no planejamento do cardápio, já que por 

serem saudáveis e possuírem fibras, vitaminas e minerais 

deveria estimular no comensal seu consumo diário. Além do 

mais, por serem fontes ricas em vitamina C, contribuem para a 

absorção do ferro não Heme presente em outros produtos 

vegetais, tornando-o biodisponível no nosso organismo. Por 

suas características antioxidantes, esses alimentos atuam 

como promotores da saúde, neutralizando os radicais livres, e 

ao mesmo tempo prevenindo e controlando doenças crônicas 

não-transmissíveis, como Diabetes mellitus, hipertensão, 

dislipidemias e obesidade, desde que tenham seu consumo 

regular da alimentação diária. 

O consumo das frutas ainda é benéfico por possui um 

baixo valor calórico quando comparado a diferentes tipos de 

doces, que são alimentos ricos em calorias. Desta forma, as 
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frutas mantêm o valor calórico da refeição do almoço sem 

exacerbação de calorias. 

Em contrapartida, as sobremesas a base de doces 

tiveram uma presença em 64,3% dos dias estudados. Esse 

tipo de alimento por ser rico em açúcar pode levar uma 

hiperglicemia, principalmente após grandes refeições como o 

almoço, o que a longo prazo pode resultar em Diabetes 

mellitus (BONI et al., 2010; HELMERSSON et al., 

2009;PRATICÒ, 2005; MOREIRA; SILVA, 2014; TAVARES et 

al., 2014). 

O gráfico 1 descreve a consolidação dos dados 

resultantes da avaliação dos cardápios de quatro semanas 

consecutivas da UAN estudada. 

Considerando os 28 dias do estudo, constatou-se o 

emprego das preparações por fritura em 18 deles, 

correspondendo a mais da metade do período dos cardápios. 

Uma das possíveis causas apontadas para uso desta técnica 

é a deficiência no número de fornos para atender a demanda, 

fazendo com que se opte pela técnica da fritura na UAN. 

Quanto à repetição das preparações, vários pratos 

elaborados foram repetidos no período das quatro semanas do 

cardápio, tendo uma ocorrência de 31 vezes.  Tal fato pode 

causar monotonia pela exposição às mesmas preparações 

continuamente (BOAVENTURA et al., 2013).  

Para as sobremesas, as análises dos dados mostram 

uma pequena presença de frutas como sobremesa no 

cardápio, com uma frequência de apenas 3 (10,7 %) vezes em 

quatro semanas. Já os doces servidos como sobremesa 

apareceram 18 (64,3 %) vezes no mesmo período. 

A combinação de doce mais fritura no mesmo dia 

apareceu oito vezes. A combinação de carboidrato refinado 
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com a gordura torna o valor calórico do cardápio elevadíssimo, 

além promover risco para as Doenças Crônicas Não-

Transmissíveis, como as cardiovasculares e Obesidade, 

principalmente (DUNCAN et al., 2012; RIBEIRO; COTTA; 

RIBEIRO, 2012). 

Desta forma, as preparações gordurosas e 

hipercalóricas por serem composta por lipídios e carboidratos 

simples, também agem aumentando o risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e Obesidade 

(DUNCAN et al. 2012; RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012), 

contudo, a ocorrência desse tipo de preparação foi de 21 

(75%) vezes no período estudado, o que se considera um uso 

elevado. 

Os jogos de cores fazem parte dos atrativos utilizados 

para uma alimentação prazerosa, além de ir ao encontro das 

recomendações nutricionais de compor o prato da maneira 

mais colorida possível, inclusive para garantir a ingestão de 

diferentes tipos de nutrientes (BOAVENTURA et al., 2013). 

Desta forma, a ocorrência das cores dos cardápios estudados 

foi 141 vezes no período de 4 semanas.  

Apesar da baixa oferta de frutas no cardápio em 4 

semanas, teve-se uma ocorrência de 27 vezes para os 

vegetais folhosos, demonstrando uma preocupação em 

estimular o consumo de nutrientes reguladores. 

Quanto às saladas, notou-se oferta diária de 

industrializados sob a forma de conservas como milho verde, 

ervilha e azeitona por 28 vezes durante as quatro semanas. 

Sabe-se que há uma grande quantidade de sódio presente 

nas conservas, utilizado para dar sabor e controlar o 

crescimento de microrganismos, sugerindo-se o controle da 

sua oferta aos comensais. 
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No período de quatro semanas, duas ou mais 

preparações com alimentos contendo enxofre tiveram uma 

ocorrência de 92 vezes, excetuando-se o feijão, pois é um dos 

componentes do prato-base de uso diário. 
 

Tabela 1: Análises dos cardápios diários fornecidos pela UAN 
com base nos parâmetros do método AQPC, João Pessoa – 
PB, Brasil, 2015. 

 

Dia 
do 

card
ápio 

Téc
nica
s de 
cocç
ão* 

Pres
ença 
de 3 
ou 

mais 
core

s 
nas 
sala
das 

Pres
ença 
de 

folho
sos 
nas 
sala
das 

Pres
ença 
de 

cons
erva

s 
nas 
sala
das 

Pres
ença 
de 5 
ou 

mais 
core

s 
nas 
prep
araç
ões 
do 

card
ápio 

Pres
ença 
de 

alim
ento

s 
ricos 
em 

enxo
fre 

Prese
nça de 
Frutas 
como 
sobre
mesa 

Prese
nça de 
doces 
como 
sobre
mesa 

Presença 
de 

pouca** 
ou muita 

gordura***
(técnica 

da fritura) 

1 CSG - - - - Sim  - Sim - 

2 CSF  Sim Sim Sim  Sim  Sim  - Sim Muita 

gordura 

3 CSF 

e 

CU

M 

Sim Sim Sim Sim  Sim  Sim - Pouca 

gordura 

4 - Sim - Sim - Sim  - - - 

5 CSF Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim Muita 

gordura 

6 CSF 

e 

CU

M 

Sim Sim Sim Sim  Sim  Sim - Pouca 

gordura 
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7 CSF Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim Muita 

gordura 

8 CSF Sim Sim Sim Sim  Sim  - - Muita 

gordura 

9 CSF Sim Sim - Sim  Sim  - Sim Muita 

gordura 

10 - Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim - 

11 CSF 

e 

CU

M 

- - - - Sim  - Sim Muita 

gordura 

12 CSF 

e 

CU

M 

Sim Sim - Sim  Sim  - - Muita 

gordura 

13 CSF - - - - Sim  - Sim Muita 

gordura 

14 CSF 

e 

CU

M 

Sim - - Sim  Sim  - Sim Muita 

gordura 

 

15 - Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim - 

16 CS

F + 

CU

M 

- - - - Sim  Sim - Muita 

gordura 

17 CS

F 

Sim Sim Sim Sim  Sim  - - Muita 

gordura 

18 - Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim - 
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19 CS

F 

- - - - Sim  - Sim Muita 

gordura 

20 CS

G 

- - - Sim  Sim  - - - 

21 - Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim - 

22 CS

F 

Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim Muita 

gordura 

23 - Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim - 

24 - Sim Sim Sim Sim  Sim  - Sim - 

25 CS

F + 

CU

M 

Sim - Sim Sim  Sim  - Sim Pouca 

gordura 

26 CS

F + 

CU

M 

- - - -  Sim  - - Pouca 

gordura 

27 - - - - - Sim  - - - 

28 CS

F + 

CU

M 

- - - - Sim  - Sim Pouca 

gordura 

Tot

al 

de 

Dia

s 

2 

(CS

G) 

9 

(CS

F) 

9 

(CS

F + 

CU

M) 

19 16 16 19 28 3 18 13*** 

5** 

Oco

rrên

cia 

% 

7,1 

(CS

G) 

32,

1 

(CS

67, 

9 
57,1 57,1 

67, 

9 
100 10,7 64,3 46,4*** 

17,9** 
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Legenda: *CSG: calor seco grelhado; CSF: calor seco fritura e CUM: calor úmido 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Frequência de ocorrência dos parâmetros do método 

AQPC nos cardápios avaliados no período de quatro 

semanas. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

O método AQPC permitiu uma análise qualitativa eficaz 

e detalhada dos cardápios fornecidos durante o período de 

quatro semanas, tendo sido observado falhas no seu equilíbrio 

nutricional em decorrência dos tipos de alimentos, 

preparações e técnicas de cocções empregadas, 

comprometendo sua utilização como ferramenta de auxílio 

para educação alimentar e promoção da saúde dos seus 

usuários 
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Os resultados obtidos apontam para a necessidade de 

um melhor planejamento na elaboração dos cardápios com 

base na distribuição dos diferentes alimentos e técnicas 

empregadas para seu preparo, priorizando-se uma redução de 

ocorrências de uso das frituras, produtos processados e 

alimentos promotores de desconforto gastrintestinal. Ao 

mesmo tempo, aponta para necessidade de uma maior 

inclusão de alimentos in natura, em especial as frutas, que 

apresentaram baixa frequência de inclusão nos cardápios da 

UAN estudada; bem como a redução de preparações ricas em 

gordura, optando-se por preparações menos calóricas e com 

emprego de técnicas de cocção mais variadas.    

Neste sentido, para a correção das inadequações 

apresentadas, sugere-se: utilizar o calor úmido ou seco, como 

ocorre nas preparações cozidas ou grelhadas e assadas, 

respectivamente, restringindo-se o uso da técnica de fritura; 

aumentar a oferta de frutas nas sobremesas, priorizando as 

frutas da estação; escolher preparações em que o uso de 

conservas torne-se desnecessário; reduzir a frequência de uso 

dos alimentos ricos em enxofre, substituindo-os, sempre que 

possível, por outras opções de vegetais que não causem 

desconforto gastrintestinal; reduzir o uso de doces 

processados, optando por frutas in natura da época, que tem 

menor custo; e inovar as fichas técnicas/receituário padrão, 

testando e implementando novas receitas para inclusão no 

cardápio, evitando a monotonia observada para algumas 

preparações. 

Por fim, esta ferramenta se bem entendida e 

implementada, além de auxiliar o Nutricionista na elaboração 

de um cardápio planejado sob critério científico permite, com 

base em escolhas saudáveis e equilibradas nutricionalmente, 
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a (re)educação alimentar, promoção da saúde e melhora da 

qualidade de vida dos usuários/comensais.  

. 
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RESUMO: O Brasil possui uma vasta área territorial e, uma 
variedade incontestável de elementos culturais. No que tange 
a cultura gastronômica, vê-se na região nordeste uma rica 
seleção de sabores, aromas e ingredientes. Na Paraíba, 
alguns pratos típicos tentam sobreviver às modificações 
impostas pelas mudanças dos hábitos alimentares da 
população. O objetivo deste estudo foi resgatar a forma de 
preparação e como são servidas a buchada e o sarapatel 
caprino em feiras livres das cidades de Areia, Campina 
Grande e Guarabira. As feiras livres foram mapeadas e por 
meio de um questionário foram coletadas informações a 
respeito da aquisição dos ingredientes, forma de preparo e 
como é servida a buchada e o sarapatel nestas feiras. Os 
resultados mostraram que há um declínio na comercialização 
de buchada e sarapatel, mas que os estabelecimentos que 
produzem mantém a forma artesanal de preparação utilizando 
vinagre, limão e especiarias. A buchada e o sarapatel são 
comumente servidos com macaxeira, arroz e cuscuz e as 
pessoas que as preparam relatam ter aprendido a receita com 
a mãe ou alguém da família. O desenvolvimento de ações que 
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incentivem o consumo de preparações de bode é de 
fundamental importância como forma de garantir a 
preservação do patrimônio gastronômico do estado.   
Palavras-chave: cultura, preservação, gastronomia regional 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A grande extensão geográfica e cultural do território 

brasileiro revela uma pluralidade de povos, costumes e 

tradições, que pode ser materialmente visualizada por meio 

dos hábitos alimentares construídos por grupos sociais a partir 

de elementos biológicos e, principalmente, sociais e culturais 

(BARBOSA, 2012). 

 De acordo com Vecchio (2011), o nordeste brasileiro 

possui como herança uma das culinárias mais ricas em 

sabores, aromas e ingredientes. A miscigenação de hábitos 

portugueses, com as raízes da cultura indígena e africana, 

transformou a região ao longo dos tempos em uma potência 

gastronômica que tem influência em todo o restante do país. 

 Os hábitos alimentares no nordeste são determinados 

por diversos fatores, entre os quais o fato de todos os estados 

serem banhados pelo  mar estimulando consumo de peixes, 

camarões, lagostas, lulas e mariscos na região litorânea. 

Cidades próximas a mangues, rios e lagoas desfrutam da 

fartura de caranguejos, pitus e sururus. Já no interior 

nordestino, tradicionalmente, há o costume de se consumir 

carne de bode, de carneiro e de boi, sendo esta última, em 

especial, sob a forma de carne-de-sol ou carne-seca, se 

diferenciando de acordo com o teor de sal que apresentam. 

Da agricultura, de modo geral, obtém-se em abundância: coco 

de dendê, jerimum, macaxeira, milho e frutas, como abacaxi, 
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acerola, cajá, caju, carambola, seriguela, coco, goiaba, 

graviola, jaca, manga, mangaba, maracujá, pitanga, sapoti 

(GIMENES e MORAIS, 2008). 

 A feira livre é considerada um dos locais mais 

tradicionais de comercialização de alimentos a varejo, sendo 

uma forma de comércio móvel, com circulação dentro das 

áreas urbanas (LUNDGREN et al, 2009). Além da 

comercialização de vegetais diversos e de carnes e derivados, 

também nas feiras-livres nordestinas se comercializam 

preparações prontas, em especial as tradicionais como o 

sarapatel e a buchada de bode - muito apreciados em toda 

extensão do estado da Paraíba. Estas preparações reúnem 

vários elementos da cultura e culinária regional, traduzindo 

costumes e tradições enraizadas no cotidiano popular.  

 A preservação de receitas tradicionais é de fundamental 

importância, pois contém uma parte da história de uma e/ou 

várias regiões que vem sendo passados entre membros de 

famílias e círculos sociais e que, irremediavelmente, vem 

perdendo parte de sua essência devido às transformações 

globais na maneira das populações se alimentarem. Assim, é 

de relevante importância resgatar a forma de preparo 

tradicional das receitas típicas de modo a valorizar o 

patrimônio gastronômico de uma região. Neste contexto, o 

presente estudo teve como objetivo resgatar a forma de 

preparação e como são servidos a buchada e o sarapatel 

caprino em feiras livres das cidades de Areia, Campina 

Grande e Guarabira. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A seleção dos municípios onde a pesquisa foi realizada 

foi feita com base na escolha das maiores cidades da 

mesorregião agreste do estado da Paraíba. Assim, foram 

pesquisadas as feiras das cidades de Areia, Campina Grande 

e Guarabira. 

Em cada município contemplado foi realizado um 

mapeamento das feiras-livres existentes e nessas feiras 

quantos são os estabelecimentos que preparam e 

comercializam a buchada e/ou o sarapatel. No momento do 

mapeamento já foi feito o primeiro contato e a sensibilização 

dos sujeitos envolvidos quanto à participação no estudo, 

sendo explicadas em linguagem própria todas as etapas a 

serem desenvolvidas de forma a obter o consentimento dos 

mesmos. 

Com a listagem dos estabelecimentos (boxes) a serem 

avaliados em cada município, as visitas foram iniciadas. Por 

meio de um questionário contendo dezesseis perguntas (8 a 

respeito da buchada e 8 a respeito do sarapatel) foram 

recolhidas informações da forma de aquisição e preparo 

destes pratos. Dos comerciantes que se disponibilizaram, foi 

realizado o acompanhamento destas preparações desde a 

"mise en place"(separação e preparo dos ingredientes) até o 

momento de servir ao cliente 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os municípios de Areia e Guarabira só possuem uma 

feira-livre. Campina Grande possui mais de uma, no entanto 

foram visitados somente os boxes do Mercado Central da 

cidade. Na feira-livre de Areia, existem em funcionamento 8 

boxes que comercializam comida (almoço e petiscos) sendo 

que destes apenas dois servem o sarapatel e nenhum serve 

buchada. No município de Guarabira foram identificados 20 

boxes que comercializam refeições prontas dentre as quais 

apenas uma comercializa sarapatel. No Mercado Central de 

Campina Grande, 25 boxes comercializam refeições sendo 

que destes 8 comercializam sarapatel e dois comercializam 

sarapatel e buchada. 

Os proprietários dos boxes quando da realização da 

entrevista, mencionaram que a procura por essas preparações 

tem diminuído ao longo do tempo e que a maior demanda 

ocorre nos finais de semana. Partindo do pressuposto de que 

hábitos e práticas alimentares são influenciados pela dinâmica 

social, é notório que as feiras livres na Paraíba tem perdido 

enorme espaço quando se fala em realização de refeições. 

Isto pode ter sido ocasionado devido as melhorias econômicas 

do país e consequentemente no poder aquisitivo da população 

ou devido as condições precárias de infraestrutura e higiene 

das feiras. Apesar disto, as feiras-livres ainda se constituem 

em espaços de comensalidade e consequente sociabilidade, 

principalmente entre as camadas populares.   

DaMatta (1986) afirma que “o jeito de se alimentar 

define não só aquilo que é ingerido, como também aquele que 

o ingere”, revelando a máxima do “Diz-me o que comes e te 
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direi qual Deus adoras, sob qual latitude vives, de qual cultura 

nasceste e em qual grupo social te incluis” (BESSIS, 1995). 

Assim, constata-se que além da influência identitária que o 

alimento exerce sobre o comensal, o “comer” é um ato social 

de fato, sendo que os padrões de permanência e mudança de 

hábitos e práticas alimentares possui referência na própria 

dinâmica social (SANTOS, 2008). 

Também foram levantadas informações a respeito da 

aquisição dos ingredientes e da forma de preparo da buchada 

e do sarapatel. Em todos os municípios avaliados os 

entrevistados responderam que compravam os miúdos 

utilizados no preparo em temperatura ambiente (Areia e 

Guarabira) ou resfriados/congelados (Campina Grande) 

(Figura 1) e inteiros ou já cortados. A maioria dos 

entrevistados relatou não comprar os miúdos temperados. 

 

 
Figura 1 – Aquisição dos ingredientes 

Fonte: Dados do autor. 

 

Em relação a forma de preparo, em todos os municípios 

pesquisados a ordem foi a mesma: corte dos miúdos, lavar em 

água corrente, “escaldar” em água fervente, escaldar com 

vinagre e limão, lavar novamente, adicionar os temperos 
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(tomate, pimentão, coentro, cebola, alho, pimenta, cominho e 

sal)  e levar para cozinhar (geralmente em panela de pressão). 

Alguns comerciantes relataram não usar a pimenta, pimentão 

e cominho dadas as características marcantes no sabor. 

Sal, vinagre, limão e especiarias além de dar o sabor 

especial do tempero, são reconhecidos como antimicrobianos 

naturais frente a inúmeros micro-organismos. Santos et al. 

(2010) avaliaram o uso do vinagre e do suco de limão 

sozinhos e em combinação como tratamento para eliminação 

da Escherichia coli em alfaces e encontraram que tanto 

usados isoladamente como em combinação, eles foram 

efetivos na descontaminação das folhas de alface. Assim, o 

uso dos mesmos somados ao período de cozimento na 

pressão sugerem uma melhoria na qualidade microbiológica 

dos produtos uma vez que estudos realizados com a buchada 

e o sarapatel “in natura” mostraram elevada contaminação 

microbiológica principalmente por Coliformes totais e 

termotolerantes (2,3 log10 a 5,0 log10 NMP/g), além de 

bactérias mesófilas aeróbicas (1,4 x107 a 4,1x108 UFC/g) 

(COSTA et al., 2006; MADRUGA et al., 2003). 

Nos três municípios pesquisados o acompanhamento 

mais comum para a buchada e o sarapatel é a macaxeira 

cozida. Em Campina Grande é mais frequente os pratos 

serem servidos com cuscuz e arroz de leite. 

Conforme esperado, e levando em consideração que as 

tradições culinárias são passadas de geração a geração, 

quando questionados da forma como aprenderam a preparar a 

buchada e/ou o sarapatel, os comerciantes dos três 

municípios avaliados relataram ter aprendido ou com a mãe ou 

com a família. Em Campina Grande alguns afirmaram ter feito 
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curso, ou aprendido sozinho devido à necessidade impetrada 

pelo trabalho (Figura 2). 

 
Figura 2– Forma de aprendizado das preparações. 

Fonte: Dados do autor. 

 

Quando uma geração passa a outra a ciência de seus 
gestos e de seus atos manuais, há tanta autoridade e tradição 
social como quando esta transmissão se faz pela linguagem. 
Essa tradição que se compartilha é constantemente 
ressignificada e recriada a partir da própria dinâmica cultural 
do grupo social e pode permitir, inclusive, uma conexão 
memorial por meio do preparo e degustação de um alimento. 
Isso se torna possível porque tais práticas culinárias exprimem 
também o habitus de um grupo, tornando o gosto alimentar, 
mais do que um produto proporcionado pelo aparelho 
sensorial humano, uma experiência relacionada à própria ideia 
de gosto (GIMENES e MORAIS, 2008). 
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4 CONCLUSÕES  

 

O preparo da buchada e do sarapatel no agreste 

paraibano tem mantido o conhecimento passado de geração a 

geração em relação a obtenção dos ingredientes, a receita e o 

modo de preparo. No entanto, a diminuição da 

comercialização destas preparações nas feiras alerta para a 

necessidade do desenvolvimento de ações que incentivem a 

visita e o consumo das preparações de bode, de modo a 

garantir a preservação do patrimônio gastronômico do estado.   
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RESUMO: O modelo alimentar de uma sociedade compõe seu 
patrimônio cultural imaterial. As cozinhas e as artes culinárias 
guardam histórias, tradições, tecnologias e ingredientes 
submersos em sistemas sócio-econômicos, e culturais 
complexos, cujas marcas territoriais ou de classe lhes 
conferem especificidade, além de alimentarem identidades 
sociais que devem ser preservadas. O objetivo deste estudo 
foi resgatar a forma de preparação e como são servidas a 
buchada e o sarapatel caprino em feiras livres das cidades de 
Bayeux, Santa Rita e João Pessoa. As feiras livres foram 
mapeadas e por meio de um questionário foram coletadas 
informações a respeito da aquisição dos ingredientes, forma 
de preparo e serviço. Os resultados mostraram que há um 
declínio na comercialização de buchada e sarapatel, mas que 
os estabelecimentos que produzem mantêm a forma artesanal 
de preparação utilizando vinagre, limão e especiarias. A 
buchada e o sarapatel são comumente servidos com 
macaxeira, arroz e cuscuz e as pessoas que as preparam 
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relatam ter aprendido a receita com a mãe. São necessários 
maiores investimentos na melhoria das condições higiênico-
sanitárias e de infraestrutura das feiras de modo incentivar a 
procura de preparações como buchada e sarapatel, alimentos 
que compõem o patrimônio gastronômico da Paraíba e que 
devem ser preservados. 
Palavras-chave: caprinos, cultura, gastronomia regional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Silva et al. (2002), a alimentação se 

expressa na utilização dos recursos alimentares disponíveis 

na região, definidos e utilizados pelo povo, cultura ou 

civilização, e é delimitada por fenômenos econômicos, sociais, 

históricos e culturais. A comida é entendida como a junção da 

dimensão biológica e simbólica da alimentação e representa a 

chave do diálogo entre o real e o ideal alimentar. É a marca da 

identidade cultural.  

O modelo alimentar de uma sociedade compõe seu 

patrimônio cultural imaterial. As cozinhas e as artes culinárias 

guardam histórias, tradições, tecnologias, procedimentos e 

ingredientes submersos em sistemas sócio-econômicos, 

ecológicos e culturais complexos, cujas marcas territoriais, 

regionais ou de classe lhes conferem especificidade, além de 

alimentarem identidades sociais ou nacionais (CANESQUI; 

GARCIA, 2005).  

A colonização, o clima tropical e as origens indígenas 

dos primeiros povos que habitaram o Brasil, influenciaram os 

padrões alimentares brasileiros (LEAL, 1998). A geografia do 

país que possui dimensões continentais e a intensa 
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miscigenação fez com que a cozinha brasileira variasse muito 

de uma região à outra.  

Na região Nordeste do Brasil e principalmente na 

Paraíba, as comidas a partir da carne de caprinos e ovinos 

são bastante comuns devido à elevada capacidade de 

adaptação desses animais as condições climáticas da região 

caracterizada por clima quente e seco e baixos índices 

pluviométricos. Devido aos longos períodos de estiagem o 

sertanejo criador de caprinos e ovinos no interior do estado 

comercializa a carne dos animais como fonte geradora de 

renda e utiliza os componentes considerados como não 

constituintes da carcaça (bucho, tripas, vísceras etc) em 

preparações típicas como a buchada e o sarapatel para 

consumo próprio e nos últimos anos também para 

comercialização (MADRUGA et al., 2004). 

A forma de preparo e como os pratos são servidos 

variam nas diversas regiões da Paraíba. Reconhecidamente 

passado "de pai para filho" o preparo da buchada e do 

sarapatel revela os segredos culinários da nossa colonização 

portuguesa e das influências locais oriundas dos indígenas 

além da influência dos africanos aqui trazidos. Para alguns é 

considerado "comida pesada" mas na Paraíba é comum ser 

consumida no café da manhã, no almoço ou no jantar 

acompanhados de feijão macassar, farinha de mandioca, 

farofa de cuscuz e ou arroz vermelho feito com leite, 

principalmente nos boxes de feiras-livres de forma a dar 

"sustança" para o paraibano aguentar o trabalho pesado do 

dia.  

A buchada é um produto cárneo tradicional, que tem 

grande aceitação entre os consumidores nordestinos, 
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elaborado a partir de vísceras vermelhas (coração, rins, 

fígado, pulmões, baço, diafragma, língua), vísceras brancas 

(intestinos, omaso, abomaso, retículo e rúmen) e sangue de 

caprinos e ovinos. Por ser um produto elaborado com 

subprodutos comestíveis, apresenta grande importância 

comercial, uma vez que o rendimento da buchada atinge 

valores da ordem de 15 a 20% do peso do animal ao abate, o 

qual quando convertido em rendimento financeiro pode atingir 

valores de até 25% da receita obtida com a comercialização 

das carcaças caprinas ou ovinas (COSTA et al., 2005).  

O "sarapatel caprino" é um prato preparado a partir dos 

componentes comestíveis não constituintes da carcaça do 

animal, que incluem órgãos, vísceras e sangue. Esta 

preparação caracteriza-se como uma receita típica da culinária 

do Nordeste brasileiro, amplamente consumida e reconhecida 

como uma importante alternativa econômica para agregação 

de valor aos subprodutos gerados no abate de caprinos. No 

entanto, este produto não apresenta padronização em sua 

formulação, o que pode gerar grande variação na sua 

composição e consequentemente na sua qualidade nutricional 

(BRASIL, 2014). 

Diferentes procedimentos de preparação da buchada e 

do sarapatel são utilizados, observando que os conhecimentos 

utilizados contêm aspectos próprios da cultura local, que utiliza 

procedimento artesanal, resultando em um produto de 

reduzida padronização e qualidade físico-química e 

microbiológica variável. 

Compilar as formas de preparo dos produtos derivados 

das carnes caprina e/ou ovina por meio da elaboração das 

fichas técnicas, dos relatos dos sujeitos envolvidos das formas 



PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO GASTRONÔMICO DA PARAÍBA: RESGATE 

DA FORMA DE PREPARAÇÃO DA BUCHADA E DO SARAPATEL CAPRINO EM 

FEIRAS LIVRES DA GRANDE JOÃO PESSOA 

272 
 

de preparação, o modo como esses pratos são servidos, quem 

é o mercado consumidor dos mesmos apresenta-se como 

estratégia de resgate e de valorização do patrimônio 

gastronômico uma vez que ao longo do tempo há uma 

tendência a descaracterização das práticas gastronômicas. 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo resgatar 

a forma de preparação e como são servidos a buchada e o 

sarapatel caprino em feiras livres das cidades de Bayeux, 

João Pessoa e Santa Rita. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seleção dos municípios onde a pesquisa foi realizada 

foi feita com base na escolha das maiores cidades da 

mesorregião Zona da Mata do estado da Paraíba. Assim, 

foram pesquisadas as feiras das cidades de João Pessoa, 

Bayeux e Santa Rita. 

Em cada município contemplado foi realizado um 

mapeamento das feiras-livres existentes e nessas feiras 

quantos são os estabelecimentos que preparam e 

comercializam a buchada e/ou o sarapatel. No momento do 

mapeamento já foi feito o primeiro contato e a sensibilização 

dos sujeitos envolvidos quanto à participação no estudo, 

sendo explicadas em linguagem própria todas as etapas a 

serem desenvolvidas de forma a obter o consentimento dos 

mesmos. 

Com a listagem dos estabelecimentos (boxes) a serem 

avaliados em cada município, as visitas foram iniciadas para 

acompanhamento das formas de preparação da buchada e do 
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sarapatel. Por meio de um questionário contendo dezesseis 

perguntas (8 a respeito da buchada e 8 a respeito do 

sarapatel) (Figura 1) foram recolhidas informações a respeito 

da forma de aquisição e preparo destes pratos. Dos 

comerciantes que se disponibilizaram, foi realizado o 

acompanhamento destas preparações desde a "mise en 

place"(separação e preparo dos ingredientes) até o momento 

de servir ao cliente. Além de preencher a ficha técnica de 

preparação, conforme recomenda o Programa Nacional do 

Patrimônio Individual (PNPI), foram gravados os relatos dos 

sujeitos de como o conhecimento do preparo das iguarias foi 

repassado a eles. 
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Figura 1 – Questionário aplicado na pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos municípios de Bayeux e Santa Rita foram visitadas 

as únicas feiras-livre existente em cada município. Dentro da 
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feira livre de Bayeux, 11 estabelecimentos comercializam 

refeições prontas e destes apenas um comercializa buchada e 

três comercializam sarapatel. Em Santa Rita 5 

estabelecimentos comercializam refeições e petiscos, destes, 

4 comercializam sarapatel e nenhum buchada. Em João 

Pessoa foram visitadas todas as feiras-livres existentes. Os 

resultados estão expressos na Tabela 1. 

 
TABELA 1 – Número total de boxes que comercializam buchada e/ou 

sarapatel, e que vendem comida tipo restaurante na cidade de João 

Pessoa. 

MERCADOS/FEIRAS/BAIRROS 
VENDA DE 

REFEIÇÃO 
BUCHADA SARAPATEL 

Bessa 3 0 0 

Castelo Branco 2 0 0 

Costa e Silva 1 0 1 

Cruz das armas 11 3 5 

Estados 13 1 5 

Empasa 6 1 2 

Geisel 2 0 2 

Grotão 4 0 1 

Jaguaribe 8 0 3 

Jardim Veneza 0 0 0 

Mangabeira 14 0 5 

Mercado central 18 4 5 

Miramar 1 0 0 

Oitizeiro 22 0 10 

Rangel  1 0 0 

Torre 11 0 7 

Total: 117 9 46 

 

Os proprietários dos boxes quando da aplicação do 

questionário, mencionaram que a procura por essas 

preparações é maior nos finais de semana (nos finais de 

semana é maior a circulação de pessoas nas feiras) e que a 
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demanda tem diminuído ao longo do tempo. Vale salientar que 

o sarapatel é o preparado de miúdos caprinos que é colocado 

dentro da buchada e que isso pode explicar o maior número 

de estabelecimentos que o comercializam (o preparo é mais 

rápido e fácil). 

 Partindo do pressuposto de que hábitos e práticas 

alimentares são influenciados pela dinâmica social, é notório 

que as feiras livres na Paraíba têm perdido enorme espaço 

quando se fala em realização de refeições. Isto pode ter sido 

ocasionado devido as melhorias econômicas do país e 

consequentemente no poder aquisitivo da população ou 

devido as condições precárias de infraestrutura e higiene das 

feiras. Em seu estudo, Coutinho et al. (2008) avaliaram as 

condições higiênico-sanitárias das feiras livres dos municípios 

de Solânea, Bananeiras e Guarabira e relatam o mesmo 

panorama que se observou nas feiras da grande João Pessoa: 

condições precárias de higiene, má estrutura dos boxes, falta 

de organização e de segurança. Apesar disto, as feiras-livres 

ainda se constituem em espaços de comensalidade e 

consequente sociabilidade, principalmente entre as camadas 

populares (DOLZANI e JESUS, 2004). 

Também foram levantadas informações a respeito da 

aquisição dos ingredientes e da forma de preparo da buchada 

e do sarapatel. Em todos os municípios avaliados os 

entrevistados responderam que compravam os miúdos 

utilizados no preparo em temperatura ambiente (Bayeux e 

Santa Rita) ou resfriados/congelados (João Pessoa) e inteiros 

ou já cortados. Todos os entrevistados relataram não comprar 

os miúdos temperados. Também foram levantadas as 

informações acerca da forma de preparo da buchada e do 
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sarapatel e todos os entrevistados relataram que o preparo 

segue a seguinte ordem: corte dos miúdos, lavar em água 

corrente, “escaldar” em água fervente, escaldar com vinagre e 

limão, lavar novamente, adicionar os temperos (tomate, 

pimentão, coentro, cebola, alho, pimenta, cominho e sal) e 

levar para cozinhar. 

Os comerciantes foram questionados a respeito de 

como aprenderam a elaborar os pratos (buchada e sarapatel). 

Os resultados estão expressos na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Forma de aprendizado das preparações 

Fonte: Dados do autor (2015) 

 

A grande maioria dos comerciantes entrevistados 

respondeu ter aprendido com a mãe a elaborar os pratos. Este 

resultado já era esperado tendo em vista que preparações 
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culinárias tradicionais são transmitidas de geração a geração e 

de pai para filho. A culinária enquanto arte fundamenta-se na 

elaboração de itens comestíveis a partir de uma escolha de 

ingredientes disponíveis, de suas proporções, de uma 

combinação de gestos e de meios de transmissão. Para que 

sobrevivam, sustentam-se pelo desenvolvimento de 

competências e habilidades que podem ser reunidas na tríade 

"saber fazer", "aprender a fazer", "dizer como fazer" (GIARD, 

1996). Ou seja, sua materialização depende do domínio de 

técnicas e procedimentos que são transmitidos e incorporados 

através da prática, o que envolve a sua repetição ao longo do 

tempo.  

Os esquemas práticos se constroem a partir de 

princípios que impõem ordem à ação; princípios de 

julgamento, de análise e percepção implícitos, como parte de 

uma ordenação simbólica, de uma classificação do mundo 

orientadas por uma densa rede de significados que conferem 

sentido à realidade tal como representada e vivida. Contudo, 

se reconhecemos a presença da cultura enquanto valor e 

representação social que orienta a conduta humana, não 

podemos deixar de considerar a cultura tal como vivida, as 

práticas regulares, que sem a obediência consciente aos 

esquemas simbólicos produzem relativa autonomia. Sob a 

repetição aparente dos objetos de que se serve, a cultura 

ordinária se sustenta pela previsibilidade das práticas; as 

práticas culinárias compõem o universo das disposições 

duráveis, capacidades treinadas para pensar e agir. Como 

fundamento objetivo das condutas regulares, as práticas 

representam uma disposição incorporada, traduzem o corpo 

vivido, a história individual e coletiva sedimentada no corpo 
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cuja competência é adquirida na e para a ação (DUTRA, 

2012). 

Por fim os comerciantes foram questionados a respeito 

da forma como são servidos a buchada e/ou o sarapatel. A 

totalidade dos entrevistados relatou que os pratos são 

servidos como “prato-feito”. Os acompanhamentos dos pratos 

estão expressos na Figura 3. 

 

 

 
Figura 3 – Acompanhamentos servidos nas feiras e mercados da 

mesorregião da Zona da Mata 

Fonte: Dados do autor (2015) 

 

 Os principais acompanhamentos foram o arroz, a 

macaxeira e o cuscuz. Todos os pratos fazem parte do 

cotidiano do paraibano. Coutinho et al. (2008) estudando as 
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condições higiênico-sanitárias das feiras-livres de Solânea, 

Bananeiras e Guarabira referiu que nestes municípios a 

principal forma de servir as refeições prontas é o “prato feito”. 

Neste mesmo estudo os pesquisadores evidenciaram que 

dentre as refeições prontas comercializadas a buchada, o 

bode, o guisado e o frango assado são os pratos mais 

solicitados, especialmente quando acompanhados de 

macaxeira e/ou cuscuz, dados que corroboram com os obtidos 

nesta pesquisa. Este resultado pode indicar uma tendência na 

forma de servir e nos acompanhamentos em todo o estado. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Existe uma gastronomia típica nas feiras livres que 

durante muito tempo foi destinada somente às camadas mais 

desfavorecidas economicamente e que cada vez mais vem 

sendo apreciada por profissionais liberais, intelectuais e 

turistas. É de fundamental importância maiores investimentos 

na melhoria das condições higiênico-sanitárias e de 

infraestrutura nestes locais de modo a conter a diminuição da 

procura de preparações como buchada e sarapatel, alimentos 

que compõem o patrimônio gastronômico da Paraíba e que 

devem ser preservados. 
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RESUMO: A culinária de fingimento desenvolve receitas para 
desafiar os sentidos e parecer o que não são, imitando 
características de um produto ou de um prato tradicional. É 
uma prática milenar, presente em muitas culturas em todo 
mundo. O objetivo dessa simulação culinária é substituir 
componentes requintados por ingredientes comuns que não 
fazem parte da receita original, buscando semelhança de 
sabor, aroma, textura ou aparência. Na medida em que 
substitui produtos caros, raros, proibidos ou em falta no 
mercado, a culinária de fingimento brinca com os sentidos dos 
comensais. Pode ser motivada por questões econômicas, 
ambientais, éticas, religiosas, restrições alimentares, 
necessidades nutricionais, modismo de chefs e até fraude. 
Neste trabalho, o objetivo foi realizar um resgate histórico da 
culinária de fingimento e registrar a sua influência na alta 
gastronomia contemporânea. O estudo é uma pesquisa 
bibliográfica, de caráter exploratório e descritivo. Os dados 
foram coletados a partir de levantamento bibliográfico em 
livros, periódicos nacionais e internacionais, banco de teses e 
sites sobre gastronomia. Na alta gastronomia, a culinária de 
fingimento se desenvolve num espaço de criação onde 
ciência, técnica e arte se encontram e se misturam, para 
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elaborar novos pratos surpreendentes que brincam com a 
percepção sensorial dos comensais. 
Palavras-chave: Substituição de ingredientes. Simulação 
culinária. Percepção sensorial. 
 

1  INTRODUÇÃO 

 

A culinária fingida é a substituição de produtos caros, 

raros, proibidos ou em falta no mercado por ingredientes 

comuns, acessíveis, de baixo custo ou inusitados, que são 

preparados de maneira específica para imitar receitas 

clássicas, com a preservação das suas características 

sensoriais, como apresentação, sabor, aroma, cor e/ou 

textura. 

A simulação culinária é uma prática milenar presente 

em muitas culturas, em todo o mundo. Ao longo dos séculos, 

foram vários os motivos que incentivaram a sua prática, como 

questões econômicas, ambientais, éticas, religiosas, restrições 

alimentares, necessidades nutricionais e até fraude. Em todos 

os contextos, o seu objetivo primordial é a busca de 

percepções sensoriais que aparentam ser o que na verdade 

não são. 

Atualmente, os alimentos fingidos estão amplamente 

disseminados nos lares e restaurantes. Receitas de produtos 

como hambúrguer de soja, ketchup de goiaba e camarão 

sintético não surpreendem o consumidor e são facilmente 

encontradas em blogs de gastronomia. Alguns alimentos 

fingidos também são desenvolvidos pela grande indústria para 

atender a diversas finalidades, especialmente para pessoas 

com restrições alimentares. 

Por sua vez, a globalização e a proliferação de 

restaurantes étnicos não foram acompanhadas pela oferta dos 
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produtos das cozinhas de origem, assim, os chefs precisaram 

criar e adaptar os pratos de acordo com a cultura, o clima e a 

disponibilidade de ingredientes locais. Tal fato constituiu um 

ambiente fértil para o aparecimento de receitas de pratos ou 

produtos fingidos. 

A atual glamourização da gastronomia contribui para 

disseminar o conceito de gourmet e desenvolver novos 

produtos, num contexto em que ocorre a miscigenação da 

cultura de diferentes lugares. Essa evolução da gastronomia 

promove um encontro de novos ingredientes, temperos, 

sabores e aromas, e atiça a criatividade dos chefs, que 

vivenciam o constante desafio de elaborar novos pratos e 

reinventar outros a partir de ingredientes regionais e exóticos, 

sendo este um cenário favorável ao desenvolvimento da 

culinária de fingimento na alta gastronomia. 

Freire (2011) descreve que fingir na cozinha é brincar 

com a percepção sensorial das pessoas, ressalvando que não 

se trata de fraude, mas de “transformar a cozinha em palco 

para mágicas e experiências divertidas”, ultrapassando a 

criatividade, a diversão e o prazer, com o intuito de mostrar as 

diversas possibilidades de “desafiar os sentidos e brincar com 

o paladar” e não o do incentivo ao engano. Diante do relatado, 

neste trabalho, o objetivo foi realizar um resgate histórico da 

culinária de fingimento e registrar a sua influência na alta 

gastronomia contemporânea. 

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo é uma pesquisa bibliográfica, de caráter 

exploratório e descritivo. Os dados foram coletados a partir de 

levantamento bibliográfico em livros e de material disponível 
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na internet, como periódicos nacionais e internacionais, banco 

de teses da CAPES e de universidades brasileiras, assim 

como sites brasileiros sobre gastronomia.  

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 A CULINÁRIA FINGIDA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

O fingimento culinário é uma prática antiga cuja origem 

se perdeu no tempo. Possivelmente teve início nas mais 

antigas civilizações, quando os problemas de abastecimento 

eram mais críticos, especialmente nos tempos de guerra. 

De acordo com Freire (2011), o auge da cozinha de 

fingimento ocorreu na Roma antiga, período que foi elevada a 

um patamar de “grande arte”, com a realização de banquetes 

com menus fingidos, sob a forma de entretenimento, ainda 

que praticada para substituir itens caros e raros nos difíceis 

períodos de guerra e dificuldades econômicas.  

Desde o século XII, o Japão já praticava a culinária 

fingida, a exemplo do surimi, uma pasta proteica obtida a partir 

de carne de pescado mecanicamente separada, que passa 

por um processo tecnológico de sucessivas lavagens até 

perder o sabor, seguida de refino, desidratação, adição de 

crioprotetores e, por fim, congelamento para preservação 

(ZHU, 2014). O surimi é um fingimento de produtos de frutos 

do mar, como camarão, lagosta e vieira (BARRETO; BEIRÃO, 

1999). Convém destacar outro produto de fingimento da 

culinária japonesa, como o kani kama, que é bastante 

apreciado e não passa de um fingimento de carne de 

caranguejo. 
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Freire (2011) afirma que no período da Idade Média, 

entre os vários motivos para se utilizar o fingimento, deve-se 

destacar o religioso, a exemplo do jejum e da abstinência 

durante a época da quaresma. Com as numerosas guerras e o 

isolamento dos feudos, a cozinha europeia também padeceu. 

Vários foram os pratos fingidos criados pelos cozinheiros da 

nobreza como solução para esses períodos de crise.  

Ainda segundo Freire (2011), entre os séculos XVI e 

XVIII, nos banquetes italianos e franceses, oferecidos para 

300 a 400 pessoas, normalmente eram servidos frangos ou 

patos fingindo faisões, porém era necessário fazer a 

decoração das travessas, que continham a preparação com 

penas de faisão. 

Como relatado nos parágrafos anteriores, os 

fingimentos na culinária europeia já eram utilizados desde os 

séculos XVI e XVII Seu episódio mais evidente no final do 

século XVIII e início do XIX, de acordo com Freire (2011), 

acontece na Inglaterra pelos cozinheiros da aristocracia. 

Nesse período foi criado um clássico da culinária fingida, a 

Falsa Sopa de Tartaruga, Mock Turtle Soup, que foi registrada 

em edições antigas do Larousse Gastronomique, onde foi 

relatado que a carne de tartaruga verde, nativa do Caribe, se 

tornara abusivamente cara, em virtude da caça excessiva, 

pondo a espécie em risco de extinção, por isso foi substituída 

por cabeça e pés de vitela. De tão famosa, a sopa foi 

satirizada por Lewis Caroll, no clássico “Alice no País das 

Maravilhas”. 

Bosco e Conde (2013) descrevem que, no final do 

século XVIII, o francês Mèges Mouriès inventou um dos mais 

famosos e conhecidos produtos fingidos, a margarina, 

resultado do prêmio oferecido por Napoleão III a quem 
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descobrisse um produto semelhante à manteiga, porém que 

custasse menos, para que pudesse alimentar as classes mais 

pobres e os soldados. Inicialmente, a margarina era uma 

mistura de emulsão a partir do leite, gordura de baleia e de 

vaca e água; era parecida com uma pérola, em virtude da cor 

e do aspecto brilhante, por isso lhe foi conferida o nome de 

margarina, do grego margaron, que significa pérola. 

A escassez de alimentos, especialmente durante os 

períodos de guerras, promoveu a necessidade do consumo de 

diversos produtos fingidos, no entanto o hábito de seu 

consumo permaneceu e algumas elaborações foram 

incorporadas à alimentação cotidiana, e continuam a ser 

praticadas até os dias atuais. 

 

3.2 A CULINÁRIA FINGIDA CONTEPORÂNEA 

 

A culinária de fingimento está na rotina dos brasileiros. 

Alguns preparos são populares e amplamente disseminados 

em cadernos de receitas, livros de culinária e blogs de 

gastronomia. 

Em muitas festas de famílias de menor poder aquisitivo, 

a empada e o pastel de camarão sintético são oferecidos sem 

constrangimento. A base da receita é um creme de verduras, 

em que não pode faltar o tomate para garantir a semelhança 

da cor. Nessa preparação, o amido de milho tem a função de 

dar consistência e o leite de coco é essencial para remeter ao 

sabor de frutos do mar. O preparo também é denominado de 

camarão genérico ou camarão falso cuja receita é propagada 

pelas donas de casa e também se encontra em muitos blogs 

de gastronomia: Gshow – Receitas.com (MELO, 2007), 
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Cozinhando com Dalva (NASCIMENTO, 2010) e Receitas de 

Todos Nós (VASFI, 2010). 

O camarão sintético também é utilizado nas dietas de 

restrição alimentar e por adeptos da alimentação natural ou 

vegetariana. Infelizmente, alguns estabelecimentos comerciais 

utilizam a simulação para fraudar seus clientes, sendo está 

prática uma infração prevista por lei no código do consumidor 

brasileiro.  

Quelem e Oliveira (2011) atentam para o verdadeiro 

significado do ato de degustar um prato fingido. Os autores 

ressaltam as questões éticas da culinária de fingimento em 

estabelecimentos comerciais, por meio da recomendação do 

chef do L‟affaire: “Esse tipo de experimentação na cozinha é 

muito interessante quando brinca com os sentidos e traz 

inovações para o cardápio, nunca para lesar o cliente”. 

Outra prática fraudulenta com produtos de fingimento é 

comumente realizada em algumas padarias e confeitarias 

populares, que utilizam uma imitação de cereja em seus bolos 

e tortas.  Segundo Vieira (2011), a falsa cereja pode ser 

elaborada com mamão verde ou chuchu, sendo o segundo 

vegetal o preferido pelos confeiteiros, devido ao baixo custo, o 

sabor neutro e a textura. A técnica consiste em cortar o 

chuchu em bolinhas com o boleador, para em seguida fazer 

um cozimento na cal virgem e adicionar calda de açúcar com 

corante ou groselha, também pode ser utilizado o licor 

marrasquino.  

O disfarçadinho de siri é uma receita de fingimento 

muito valorizada no Nordeste que substitui o siri por carne de 

caju. Durante o preparo, deve-se retirar toda a polpa do 

pedúnculo do caju, lavar com água e secar. Em seguida, 

cozinhar com verduras e leite de coco por 45 minutos a 1 hora. 
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Pode-se acrescentar colorau ou urucum para melhorar a cor e 

azeite dendê para reforçar o sabor. Ao final, as fibras cozidas 

do caju ficam similares ao siri desfiado (COSTA, 2007). 

A textura fibrosa e o sabor neutro do pedúnculo do caju 

tornam a fruta um ingrediente adequado para o uso em 

receitas de fingimento de produtos cárneos. Pinho et al (2011) 

desenvolveram hambúrguer com a fibra do caju submetida a 

três diferentes tipos de secagem: desidratação em estufa a 

60oC, branqueamento seguindo de desidratação em estufa a 

60oC e liofilização, sendo o produto submetido a liofilização o 

que apresentou menor aceitação durante a avaliação 

sensorial. 

Sem utilizar o termo “fingimento”, Barros et al (2012) 

elaboraram um hambúrguer com a fibra de caju, sob a 

argumentação das propriedades nutritivas do novo produto e 

os benefícios à saúde pela substituição da carne bovina por 

um alimento de origem vegetal, que o torna um produto de 

baixo teor de gordura e colesterol.  

A soja é outro produto bastante utilizado como 

substituto da carne animal nas receitas de fingimento. A 

proteína de soja texturizada, após hidratação, adquire textura 

similar ao da carne moída, adequada para o preparo de 

fingimento de dietas vegetarianas e de baixa ingestão calórica. 

Com argumentação similar, Albuquerque et al (2009) 

desenvolveram um hambúrguer com proteína texturizada de 

soja e atum, que obteve boa aceitação por julgadores em 

sessões de análise sensorial.  

Convém destacar que produtos tipicamente vegetais 

também podem ser submetidos ao processo de substituição 

na culinária de fingimento. O Blog Tudo Gostoso tem 

divulgado uma receita de um falso molho de tomate com 
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beterraba e cenoura. O ketchup de goiaba é outra receita da 

culinária fingida que substitui o tomate.  

O chef Thomas Troisgros, em 2013, abriu uma 

hamburgueria gourmet, no Arpoador, Rio de Janeiro, que 

serve um único sabor de sanduíche: um hambúrguer com 180 

gramas de carne, com pão de batata-doce, queijo meia cura, 

tomate, alface e picles crocante. Em vez de ketchup, os 

sanduiches são acompanhados por um molho barbecue de 

goiaba. O chef se orgulha de usar produtos brasileiros de 

qualidade e destaca, no marketing da casa, o molho de goiaba 

(BÁRBARA, 2014) 

Entre os sites visitados durante esta pesquisa, vários 

apresentaram receitas de fingimento, como caviar de sagu, 

hambúrguer de banana, falso lombo, falso acarajé, falso licor 

de amarula, falso Danoninho, frango ao falso molho pardo, 

falso requeijão. É interessante observar que, exceto o caviar 

de sagu e o licor de amarula, as demais receitas encontradas 

não se referem ao fingimento de produtos sofisticados ou 

caros.  

A dificuldade de acesso aos ingredientes não parece 

ser a única motivação da culinária de fingimento. É importante 

considerar que o fascínio pela inovação ou o inusitado, como 

também a busca por alimentos saudáveis são grandes 

motivadores para a propagação da culinária fingida na 

atualidade.  

 

3.3 A SAÚDE E O FINGIMENTO 

 

A alimentação da vida moderna está vinculada aos 

alimentos industrializados, por sua vez, aumenta o número de 

indivíduos com problemas relacionados à alimentação, como 
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reações alérgicas ou intolerâncias. Dentre os alimentos que 

provocam alergias ou intolerância, os mais comuns são glúten, 

lactose, ovo e mariscos (PEREIRA et al, 2008; FLORES, 

2010; HERRERO-GONZÁLEZ, 2010). Neste contexto 

restritivo, pode-se acrescentar os indivíduos que buscam uma 

alimentação diferenciada por questões estéticas. 

As pessoas que fazem dietas de baixo valor calórico 

podem se valer da culinária fingida. Freire (2011) relata que é 

possível fingir um requeijão, elaborando-o com ricota e leite 

desnatado, e, desta forma, obter um produto saboroso com 

menor valor calórico.  

Atualmente existem muitas opções para os diabéticos e 

pessoas com intolerância a glúten ou lactose. Quelem (2011) 

registra que o chef Daniel Vieira desenvolveu um sorvete de 

fingimento sem açúcar, glúten e lactose. O sorvete fingido se 

assemelha ao tradicional tanto no sabor quanto na textura, 

sendo elaborado apenas com frutas congeladas e 

processadas em uma máquina. Existem três opções de sabor: 

mamão com abacaxi, manga e banana.  

 

3.4 A CULINÁRIA FINGIDA NA ALTA GASTRONOMIA 

 

Freire (2011) afirma que a alta gastronomia nunca 

esteve tão falsa como atualmente, “globalizaram as receitas, 

mas não os ingredientes”. Quelem (2011) acrescenta que são 

vários os fatores que dificultam o acesso aos ingredientes, 

como: sazonalidade; desabastecimento em virtude de quebra 

de safra; problemas com transporte, estocagem e 

armazenamento; preços altos e o fato de alguns ingredientes 

serem muito raros. 
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Na alta gastronomia, os produtos caros e raros também 

têm seus substitutos fingidos. É importante ressaltar que esta 

prática vem sendo realizada sem enganar os clientes, com os 

nomes dos pratos fazendo alusão ao fingimento. Em geral, 

quando os chefs trabalham com a culinária de fingimento, 

divulgam o trabalho como um exercício de criatividade e 

convidam seus clientes para uma nova percepção sensorial, 

uma travessura gastronômica  

A chef Margarida Maia, em seu livro Sabor Intenso, cita 

uma receita de lagosta fingida usando como ingredientes: 

pescada do Chile, limão, tomate pelado, ovos, maionese, sal, 

pimenta e noz moscada (MAIA, 2012).  

A receita do salmão fingido está divulgada no blog 

Cozinha de Família, da chef Sofia Lira, cujos ingredientes são 

pescada cozida, molho de tomate, ovos, sal e pimenta, natas e 

molho de cocktail ou maionese (LILA, 2014).   

No blog Ação na Cozinha da chef Carla Oliveira, pode-

se encontrar uma receita de tarte fingida de natas. O 

fingimento está focado na aparência semelhante, uma vez que 

a tarte fingida tem o sabor mais suave e a base é feita com 

massa quebrada, diferente da tarte tradicional, que utiliza a 

massa folhada (OLIVEIRA, 2013). 

Quelem e Oliveira (2011) descrevem que o caviar é 

originalmente preparado com ovas do esturjão, retiradas do 

peixe vivo, no entanto essa iguaria refinada também é alvo da 

cozinha de fingimento e pode ser desenvolvida à base de sagu 

de tapioca e quinoa. Os autores lembram que, por ser valioso, 

o caviar é alvo de inúmeras fraudes e falsificações.  

É importante ressaltar que na alta gastronomia, o 

fingimento de caviar não se trata de fraude, mas um produto 

inusitado elaborado por um chef criativo. É uma experiência 
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sensorial diferenciada, uma magia, que preparada pelas mãos 

de um chef competente, permanece com status de iguaria.  

O chef Marcello Piucco, do Restaurante L’affaire, usou 

o sagu de tapioca para desenvolver um caviar falso. Similar ao 

caviar original, o prato tem textura explosiva e marcante, é 

servido sobre haddock defumado e confitado, em base de 

purê de batata-baroa. Segundo Quelem e Oliveira (2011), o 

chef buscou imitar tanto o sabor como a aparência, por isso 

aromatizou o sagu com tinta de lula, afim de obter um sabor 

forte de mar, e temperou com shoyu. 

O caviar de café, uma iguaria exclusiva da Cafeteria 

Lavazza Espression, com filial em São Paulo, tem sua técnica 

fundamentada nos princípios da Gastronomia  Molecular. De 

acordo com Queiroz (2014), é feito a partir de uma técnica 

complexa desenvolvida pelo chef espanhol Ferran Adriá, 

denominada de esferificação, na qual o café líquido é envolto 

em mínimas membranas transparentes de cloreto de cálcio. 

Com o auxílio de uma seringa, gotas pequenas de uma 

mistura de café e alginato são adicionadas às bolinhas, 

resultando em uma textura similar ao caviar, provocando 

pequenas explosões na boca. 

A Gastronomia molecular utiliza princípios da química e 

da física e transforma a cozinha em laboratórios científicos, 

onde se criam novos pratos surpreendentes, com texturas, 

aromas, e sabores muito diferentes dos encontrados na 

natureza, sendo o chef Ferran Adrià um ícone deste 

movimento.  Para Quelem e Oliveira (2011), na culinária 

molecular, as receitas são elaboradas para desafiar os 

sentidos e parecer o que não são, por isso ganharam 

destaque. Freire (2011) comenta que na culinária molecular ou 

gastronomia molecular, quase nada é o que parece ser: o que 
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parecia ser frio é quente; o que seria doce é salgado; o que 

deveria ser liquido é solido. O autor resume: “magia é a 

palavra-chave”.  

A base da gastronomia está sedimentada em técnicas 

apuradas e na criatividade para misturar harmonicamente 

diferentes sabores, aromas, texturas e cores. Os grandes 

chefs estão numa eterna busca por ingredientes de distinção, 

que possam conferir nobreza aos seus pratos e o 

reconhecimento do seu talento.  É neste espaço onde técnica 

e arte se encontram que a culinária de fingimento se 

desenvolve na alta gastronomia. 

 

4  CONCLUSÕES  

 

A origem da culinária de fingimento é antiga e se 

perdeu no tempo. Atualmente, a culinária fingida se 

desenvolve no âmbito familiar e comercial, sob pretextos 

como: substituir um ingrediente caro ou raro, promover o 

fascínio pelo inusitado, buscar por alimentos saudáveis e 

dietas de restrição alimentar. Os problemas de saúde 

relacionados ao consumo de alimentos, como intolerância 

alimentar, obesidade, diabetes são grande motivadores para a 

criação de alimentos de fingimento. 

Na alta gastronomia, a culinária de fingimento se 

desenvolve num espaço de criação em que ciência, técnica e 

arte se encontram e se misturam para elaborar novos pratos 

surpreendentes, que brincam com a percepção sensorial dos 

comensais. Em geral, quando os chefs trabalham com a 

culinária de fingimento, divulgam o trabalho como um exercício 

de criatividade e convidam seus clientes para uma experiência 

incomum, uma travessura gastronômica. 
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RESUMO: Este trabalho descreve a experiência de 
elaboração de um protocolo de avaliação nutricional de 
gestantes hospitalizadas na Unidade Materno Infantil do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley, da Universidade 
Federal da Paraíba. O objetivo da construção deste protocolo 
foi fornecer subsídios para uma melhor assistência a essas 
gestantes, durante o período de internação. O trabalho foi 
dividido em duas etapas. A primeira consistiu na pesquisa 
bibliográfica e eletrônica da literatura e a segunda etapa 
consistiu no desenvolvimento da proposta de protocolo de 
atendimento de nutrição específica para gestantes em 
internação hospitalar. Esse processo envolveu quatro fases: 1) 
a definição e exploração dos itens a serem 
abordados/investigados; 2) a consideração das 
recomendações dos autores consultados; 3) o 
estabelecimento de um roteiro de atendimento; por fim, 4) a 
construção de um formulário para o registro da avaliação 
nutricional, contemplando espaço para registro das 
informações dos itens abordados no protocolo. 
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Palavras-chave: Estado nutricional. Padronização. Prontuário.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A ingestão dietética e o estado nutricional da mulher, 

nos períodos pré-gestacional e durante a gravidez, interferem 

no crescimento e desenvolvimento do concepto, bem como na 

evolução da gestação (FAZIO et al, 2011). A gestação é um 

período no qual as necessidades nutricionais da mulher 

encontram-se aumentadas, e a adequada nutrição é essencial 

para a saúde da gestante e do concepto (MELERE et al, 

2013). Intervenções nutricionais efetivas podem prevenir a 

inadequação do estado nutricional, bem como reduzir a 

ocorrência de complicações relacionadas ao estado nutricional 

e consumo alimentar durante o período gestacional (VITOLO; 

BUENO; GAMA, 2011). 

Diversos estudos realizados com gestantes em serviços 

de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) bem 

como com mulheres em idade reprodutiva em nível domiciliar, 

demonstraram um considerável quantitativo de mulheres com 

desvio ponderal pré-gestacional, ganho de peso gestacional 

excessivo ou insuficiente, bem como carências nutricionais, 

tais como: anemia, deficiência de vitamina A, consumo 

inadequado de nutrientes, síndromes hipertensivas e diabetes 

(NIQUINI et al, 2012). 

No primeiro trimestre de gestação, a saúde do concepto 

está relacionado à condição nutricional pré-gestacional da 

mãe, tanto em relação às suas reservas de energia, quanto às 

de vitaminas, minerais e oligoelementos. No segundo e 

terceiro trimestres serão as condições ambientais que irão 

exercer influência direta no estado nutricional do feto, daí a 
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importância de um acompanhamento efetivo do estado 

nutricional dessa gestante, bem como do seu consumo 

alimentar (FAZIO et al, 2011). 

Para viabilizar o atendimento clínico em serviços de 

saúde, pode-se utilizar protocolos de atendimento, onde por 

meio destes pode-se assegurar a atenção oportuna, a 

melhoria do cuidado, a padronização dos registros, bem como 

facilitar o uso eficiente dos recursos disponíveis (CURCIO; 

LIMA; TORRES, 2009). 

De acordo com Werneck (2009), protocolos são as 

rotinas dos cuidados e das ações de um determinado serviço, 

elaboradas a partir do conhecimento científico atual, que 

servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos 

clínicos dos trabalhadores dos serviços de saúde. A existência 

desse tipo de ferramenta no Serviço de Saúde padroniza as 

condutas e otimiza o trabalho da equipe. 

Diante desse contexto, este artigo tem o objetivo de 

relatar a experiência de um grupo de nutricionistas de um 

hospital universitário, na elaboração de um protocolo de 

avaliação nutricional de gestantes, para ser utilizado na 

maternidade de alto risco deste hospital.  
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2 MATERIAIS E MÉTODO  

 

A experiência foi vivenciada no Hospital Universitário 

Lauro Wanderley (HULW), situado no município de João 

Pessoa, Estado da Paraíba. O HULW é um hospital escola de 

médio porte, com 238 leitos. Possui uma maternidade que é 

referência para gestações de alto risco, porém também recebe 

gestantes que não estão nessas condições. Cabe destacar 

que muitas dessas gestantes de alto risco permanecem 

internadas por longos períodos de tempo na Instituição. 

Sabendo-se da importância do acompanhamento 

nutricional dessas mulheres, vislumbrou-se implantar na 

referida Instituição um protocolo de avaliação nutricional de 

gestantes, visando a padronização de condutas por parte dos 

profissionais, a melhoria do cuidado, bem como a 

padronização dos registros. Além disso, por se tratar de um 

hospital escola que recebe rotineiramente graduandos e pós-

graduandos do campo da Nutrição, este protocolo iria 

favorecer o trabalho destes.  

O trabalho foi dividido em duas etapas. A primeira 

consistiu na pesquisa bibliográfica e eletrônica da literatura e a 

segunda etapa consistiu no desenvolvimento da proposta de 

protocolo de atendimento de nutrição específica para 

gestantes em internação hospitalar. Esse processo envolveu 

quatro fases: 1) a definição e exploração dos itens a serem 

abordados/investigados; 2) a consideração das 

recomendações dos autores consultados; 3) o 

estabelecimento de um roteiro de atendimento; por fim, 4) a 

construção de um formulário para o registro da avaliação 

nutricional, contemplando espaço para registro das 

informações dos itens abordados no protocolo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o Protocolo estabelecido, ao ser 

internada na maternidade do HULW, a gestante deve passar 

por um atendimento inicial com o nutricionista, nesse 

atendimento é iniciada a avaliação nutricional. A avaliação 

nutricional da gestante inclui a avaliação dietética, 

antropométrica, laboratorial e clínica. O diagnóstico nutricional 

dependerá da análise conjunta destas ferramentas, bem como 

de uma adequada interpretação pelo nutricionista (VITOLO, 

2015). 

De acordo com o protocolo elaborado, o primeiro ponto 

a ser estabelecido na avaliação nutricional é a avaliação 

antropométrica, para isso deve-se se estabelecer o Índice de 

massa corporal (IMC) inicial. Para obter o IMC inicial da 

gestante utiliza-se o peso pré-gestacional. Na impossibilidade 

de obtenção da informação, deve-se utilizar o peso da 

gestante com até 13 semanas de gestação, relacionado à 

altura. Após o cálculo do IMC inicial, é estabelecido o 

diagnóstico nutricional inicial da gestante, obtido por meio de 

pontos de corte (Tabela 1), que permitem conhecer seu estado 

nutricional prévio e subsidia a previsão do ganho de peso até 

o final da gestação. O IMC é calculado conforme a fórmula 

abaixo (BRASIL, 2004):  

 

 

 

 

 

Índice de Massa Corporal 

(IMC) = ___Peso 

(Kg)____ 

   

               Altura 2 

(m) 
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Tabela 1. Pontos de corte para o diagnóstico nutricional inicial 

da gestante, segundo o Institute of Medicine (IOM). 

 

Classificação peso/altura² IMC 

Muito baixo peso 

Baixo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidade 

< 16,5 

16,5-19,7 

19,8-26,0 

26,0-29,0 

> 29 

Fonte: IOM, 2009. 

 

A partir da identificação do estado nutricional inicial da 

gestante, deve-se estimar o ganho de peso (Kg) recomendado 

durante a gestação, de acordo com a tabela 2 e verificar se o 

ganho de peso da gestante até o momento da avaliação 

encontra-se adequado: 

 

Tabela 2: Ganho de peso (Kg) recomendado durante a 

gestação, segundo o estado nutricional inicial. 

Estado Nutricional 

inicial (IMC) 

Ganho de peso 

(Kg) total no 1º 

trimestre 

Ganho de peso (Kg) 

semanal médio no 

2º e 3º trimestres 

Ganho de peso 

(Kg) total na 

gestação 

Baixo Peso (BP) 2,3 0,5 12,5 – 18,0 

Adequado (A) 1,6 0,4 11,5 – 16,0 

Sobrepeso (S) 0,9 0,3 7,0 -11,0 

Obesidade (O) - 0,3 7,0 

 Fonte: IOM, 2009. 

 

Após a identificação do estado nutricional inicial da 

gestante, deve-se estabelecer o diagnóstico nutricional da 

gestante, que é determinado a partir da avaliação 
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antropométrica da gestante. Esta avaliação consiste em um 

método acessível, rápido e não invasivo de avaliação do 

estado nutricional e utiliza curvas que consideram a idade 

gestacional, o peso e a altura (VITOLO, 2015).  

O peso deve ser aferido em balança do tipo plataforma, 

com a gestante descalça e com roupas leves. Deve-se 

observar a presença de edema, caso haja, deve-se estimar a 

quantidade de líquidos retidos para obtenção do peso seco 

(Tabela 3). A altura deve ser aferida em centímetros. Em 

gestantes adultas (idade > 19 anos) é necessário ser aferido 

apenas uma vez, no caso de gestantes adolescentes deve ser 

aferida, pelo menos, trimestralmente (IOM, 2009). 

 

Tabela 3. Estimativa de peso seco a partir do edema retido 

Edema 
Retenção de peso 

hídrico 

+ Tornozelo 1kg 

++ Joelho 3-4kg 

+++ Raiz da coxa 5-6kg 

++++ Anasarca 10-12kg 

Fonte: MARTINS, 2000. 

 

Na indisponibilidade da informação a cerca da Idade 

Gestacional (IG) no prontuário, o próximo passo é realizar 

esse cálculo, que tem como objetivo estimar o tempo de 

gravidez e a idade do feto. A IG baseia-se na Data da Última 

Menstruação (DUM), que corresponde ao primeiro dia de 

sangramento do último ciclo menstrual referido pela gestante. 
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Quando a data for conhecida, existem duas possibilidades 

para cálculo: 

a) uso do calendário: somar o número de dias do intervalo 

entre a DUM e a data da consulta, dividindo-se o total por 7, 

obtendo-se o resultado em semanas. 

b) uso de disco (gestograma): colocar a seta sobre o dia e 

mês correspondentes a DUM e realizar a leitura do número de 

semanas indicado no dia e mês da consulta atual (REIS; 

CALIXTO-LIMA, 2015). 

Quando necessário, a semana gestacional deve ser 

arredondada da seguinte forma (BRASIL, 2004): 

a) 1, 2 e 3 dias: considerar o número de semanas 

completas; 

b) 4, 5 e 6 dias: considerar a semana seguinte. 

Para realizar o diagnóstico nutricional utilizando o 

Método de Atalah (Tabela 4), que analisa o estado nutricional 

da gestante relacionado à idade gestacional, deve-se localizar 

na primeira coluna a semana gestacional calculada e nas 

colunas seguintes deve-se identificar em qual faixa está 

situado o IMC atual (VITOLO, 2015). Nas avaliações 

subsequentes, o acompanhamento da evolução do IMC 

permitirá acompanhar a adequação do ganho de peso em 

função do estado nutricional da gestante. Onde, de acordo 

com BRASIL (2004): 

a) Baixo peso (BP): quando o valor do IMC calculado for 

menor ou igual aos valores correspondentes à coluna do 

estado nutricional baixo peso. 

b) Adequado (A): quando o IMC calculado estiver 

compreendido na faixa de valores correspondentes à 

coluna do estado nutricional adequado. 
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c) Sobrepeso (S): quando o IMC calculado estiver 

compreendido na faixa de valores correspondentes à 

coluna do estado nutricional sobrepeso.   

d) Obesidade (O): quando o valor do IMC for maior ou igual 

aos valores correspondentes à coluna do estado 

nutricional obesidade. 
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Tabela 4. Classificação do estado nutricional da gestante 

segundo o IMC por semana gestacional 

 

 Fonte: ATALAH, 1997. 

O acompanhamento do estado nutricional pode ser 

realizado utilizando o gráfico de IMC por semana gestacional. 

Ele é composto por um eixo horizontal com os valores de 

semana gestacional e por um eixo vertical com valores de 
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IMC. A avaliação e registros contínuos permitirá acompanhar a 

evolução do ganho de peso durante a gestação, bem como 

avaliar a adequação desse ganho de peso (VITOLO, 2015). 

 
Figura 1. Curva de IMC para avaliação do estado nutricional durante a 

gestação 

Fonte: BRASIL, 2004. 
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Para as gestantes gemelares, recomenda-se um ganho 

de peso total de acordo com o IMC prévio (tabela 4), esse 

ganho ponderal deve ocorrer logo após a concepção, visto que 

esse grupo tende a ter parto prematuro (VASCONCELOS, 

2011). 
 
Tabela 4. Recomendação de ganho de peso total por período gestacional 
gemelar segundo a avaliação do estado nutricional da mulher pelo índice 
de massa corporal. 
 

Período 

Gestacional 

Baixo peso 

(IMC<19,8kg/m
2

) 

Eutrofia 

(IMC 19,8-

26,0kg/m
2
) 

Sobrepeso 

(IMC 26,1-

29,0kg/m
2
) 

Obesidade 

(IMC > 

29,0kg/m
2
) 

0-20
a
 semana 11,3-15,8 9,0-13,5 9,0-11,3 6,7-9,0 

20-28
a
 

semana 

16,7-22,0 13,5-19,8 12,6-16,7 9,5-13,5 

>28
a
 semana 22,5-27,9 18,0-24,3 17,1-21,2 13,0-17,1 

 Fonte: VASCONCELOS, 2011. 

 

A recomendação do ganho ponderal semanal para a 

gestante gemelar encontra-se descrito na tabela 5. 
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Tabela 5. Recomendação de taxa de ganho ponderal por período 

gestacional gemelar segundo a avaliação do estado nutricional da mulher 

pelo índice de massa corporal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS, 2011. 

 

A segunda etapa da avaliação nutricional da gestante 

compreende a avaliação bioquímica e laboratorial deve ser 

realizada visando complementar as demais avaliações (REIS; 

CALIXTO-LIMA, 2015). Os parâmetros bioquímicos para a 

gestante encontram-se descritos na tabela 6. 

 

Tabela 6. Parâmetros bioquímicos na gestação 

 

Parâmetros 

bioquímicos 

Valores normais para 

gestantes Albumina 2,5% 

Ácido úrico 2,0 a 5mg% 

Colesterol total 200 a 325mg/100mL 

Período 

Gestaci

onal 

Baixo 

peso 

(IMC<19,8

kg/m
2
) 

Eutrofia 

(IMC 19,8-

26,0kg/m
2
) 

Sobrepeso 

(IMC 26,1-

29,0kg/m
2
) 

Obesidad

e 

(IMC > 

29,0kg/m
2

) 

0-20
a
 

semana 

0,56-0,78 0,45-0,67 0,45-0,56 0,34-0,45 

20-28
a
 

semana 

0,67-0,78 0,56-0,78 0,45-0,67 0,34-0,56 

>28
a
 

semana 

0,56 0,45 0,45 0,34 
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Creatinina 0,5 a 1mg% 

Glicemia de jejum <90mg/dL 

Hemoglobina: 

Ausência de anemia 

Anemia leve ou 

moderada 

Anemia grave 

 

 

 

11g/dL 

>8Hg<11g/dL 

<8g/dL 
Hemoglobina 

glicada 

<7 % 

Hematócrito: 

1º trimestre – até a 

13ª semana 

2º trimestre – entre a 

14ª e a 27ª semana 

3º trimestre – acima 

da 28ª semana 

 

 

 

>33% 

>32% 

>33% 

Eritrócitos 

(hemácias): 

CHCM 

HCM 

VCM 

3,6 a 4,4 milhões/mm3 

32% a 55% 

23 a 31pg 

70 a 90fL 

Teste de tolerância 

oral com 75g de 

glicose 

<140mg/Dl 

Teste de tolerância 

oral com 100g de 

glicose 

Jejum 

60min 

120min 

180min 

Plasma (mg/dL) 

105 

190 

165 

145 

Sangue 

(mg/dL) 

90 

165 

145 

125 Proteínas totais 6 a 7g% 

Triglicerídios 
30 a 200mg% (igual ou leve 

aumento) 

Ureia 10 a 20mg% 

Plaquetas 75 a 320 mil/mm3 
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Urina: 

Bactérias (por 

campo) 

Corpos cetônicos 

Glicose 

Hemácias (por 

campo) 

Proteínas 

 

Ausentes 

Ausentes 

Ausente ou traço 

Até 5 

Até traços (0,5g/L) 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE APUD REIS, 2015. 

 

A avaliação clínica deve ser realizada a cada 

acompanhamento da gestante, deve-se avaliar o 

funcionamento intestinal, investigar a ocorrência de doenças 

(hipertensão, diabetes, dentre outras), intercorrências 

gestacionais, possíveis carências nutricionais, e 

principalmente sinais e sintomas digestivos, tais como: 

constipação, diarreia, azia, refluxo, vômitos, náuseas, dentre 

outros (VITOLO, 2015)  

Por fim deve ser realizada a avaliação dietética, que 

tem como objetivo avaliar a quantidade e qualidade dos 

alimentos consumidos habitualmente. Pode-se utilizar para tal 

o método de recordatório de 24 horas, como também o 

questionário de frequência alimentar. Neste momento, deve-se 

investigar preferências, aversões, intolerâncias, alergias e 

restrições alimentares, disponibilidade familiar de alimentos e 

horários das refeições, com o objetivo de melhor estabelecer o 

planejamento dietético da gestante (REIS; CALIXTO-LIMA, 

2015). 

A última etapa do trabalho foi a construção de um 

formulário para o registro das informações coletadas na 

avaliação nutricional, contemplando espaço para registro das 

informações abordadas no protocolo. Além de servir como 
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roteiro para a coleta das informações, este formulário permite 

o registro destes procedimentos no prontuário, de forma 

padronizada. 

 

 Figura 2. Formulário para avaliação do estado nutricional da gestante 
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4 CONCLUSÕES 

 

A construção do protocolo de avaliação nutricional de 

gestantes consistiu em uma decisão estratégica de 

fortalecimento das melhores práticas assistenciais no âmbito 

da nutrição.  

A utilização desta ferramenta no atendimento clínico 

visou assegurar atenção oportuna, melhoria do cuidado, 

padronização dos registros, bem como facilitar o uso eficiente 

dos recursos disponíveis por parte dos profissionais 

nutricionistas da instituição onde o estudo foi desenvolvido. 

Além disso, espera-se que esta ferramenta auxilie o trabalho 

dos estudantes de graduação e pós-graduação que utilizam o 

HULW como cenário de prática e pesquisa. 
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RESUMO: O principal objetivo deste trabalho foi em avaliar os 
conhecimentos por parte dos responsáveis pela preparação 
das refeições em ambientes hospitalares acerca da 
importância da Gastronomia Hospitalar como saída para 
melhoria da aceitação da alimentação hospitalar, por meio da 
aplicação de um questionário contendo 15 perguntas 
estruturadas de múltiplas escolha. O ato em si de se alimentar 
não compreende apenas as necessidades nutricionais do 
indivíduo, está diretamente ligado à cultura, é um momento 
que envolve sentidos e sentimentos, esses determinantes para 
a formação dos hábitos alimentares que podem está 
diretamente ligado ao estado de saúde e doença. As 
conhecidas refeições hospitalares são geralmente avaliadas 
como negativas quanto a sua aparência, sabor, aroma, 
consistência, temperatura e com certa cresça de permissão e 
proibição. No entanto, a alimentação em hospitais vem 
desempenhando um papel importantíssimo, que auxilia na 
manutenção e, podendo até promover a recuperação do 
estado nutricional dos pacientes. O ambiente hospitalar 
quando está intimamente ligada à patologia, as sempre 

mailto:binho_kil@hotmail.com
mailto:larrisa-lessa@hotmail.com
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restrições e modificações dietéticas e a uma refeição muitas 
vezes sem atrativos, dificultando assim a aceitação das 
mesmas, podendo interferir no sucesso da terapia nutricional e 
levando a um quadro de desnutrição hospitalar, hoje sendo 
conhecido como um problema de saúde pública. A 
gastronomia surge com a necessidade de melhorar esse 
quadro, conhecida como a arte de cozinhar, desfaz todas 
essas  impressões formadas sobre “comida de hospital”. A 
atuação do profissional chef de cozinha junto ao nutricionista é 
muitas vezes capaz de aliar as prescrições dietoterápicas à 
elaboração de pratos mais atrativos e adequados do ponto de 
vista nutricional e sensorial, o que favorece para a melhor 
aceitabilidade das refeições. Assim, a gastronomia hospitalar, 
torna-se uma importante ferramenta para o nutricionista, 
ocupando um lugar de destaque no auxílio para a recuperação 
do paciente/cliente internado. 
Palavras – chave: Comfoot Food, Dietoterápia, Gastronomia, 
Alimentação hospitalar 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Para se estudar a gastronomia é preciso ter em mente o 
conceito que traz essa tendência comestível, que segundo 
Maria Aparecida Toledo(2010) "Há duas fortes tendências hoje 
na alimentação: a "saudabilidade", que é a valorização daquilo 
que promove saúde e bem-estar, e a sensorialidade e o prazer 
ligados ao boom do mercado gourmet e dos grandes chefs”, 
na gastronomia hospitalar isso não é diferente, busca essas 
duas tendências levar ao paciente/cliente o valor nutritivo dos 
alimentos, tão quanto a beleza dos pratos ligados a sabores 
agradáveis ao paladar dos enfermos. 

A dieta dos hospitais tem como objetivo principal 
preservar, recuperar ou manter ambos o estado nutricional do 
paciente internado. Dessa maneira, a dieta desempenha 
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relevante papel coterapêutico em doenças crônicas e agudas, 
assim como na experiência de internação, uma vez que, 
atendendo a atributos psicossensoriais e simbólicos, de 
reconhecimento individual e coletivo, pode atenuar o 
sofrimento gerado por esse período em que o paciente está 
separado de suas atividades desempenhadas na família, na 
comunidade e nas relações de trabalho (DICKINSON et al., 
2005). A terapia nutricional deve buscar estratégias para 
melhor recuperação do paciente, porém o prazer de comer 
não deve ser esquecido (GINANI; ARAÚJO, 2002). 

Tendo como objetivo avaliar a aplicação de 
conhecimentos gastronômicos em cozinhas hospitalares por 
parte dos sujeitos envolvidos, esse trabalho propõe que seja 
feito uma adequação na alimentação oferecida nos hospitais 
para que não ocorram fatores que podem causar desnutrição 
aos pacientes internados.  

Sousa (2007) destaca que em meio a todos os fatores 
causais atribuídos à desnutrição intra-hospitalar, a 
alimentação é considerada um fator circunstancial pelas 
mudanças alimentares, troca de hábitos e horário das 
refeições.  

Segundo Horta et al. (2013), o paradigma entre as 
refeições hospitalares e a sua baixa qualidade sensorial pode 
interferir diretamente na adesão do paciente a terapia 
nutricional.  

A dieta oferecida, em muitos hospitais, é inadequada 
em relação a diversos aspectos, como os sensoriais. Esse 
fator contribui para a diminuição da ingestão alimentar dos 
pacientes (CORBEAU, 2005). 

Pois, como era dito sempre se pensava que comida de 
hospital é sem gosto, sem cor, hoje em dia com o “boom” da 
gastronomia e o sucesso da criatividade dos Chef´s, pode 
tomar um rumo diferente esse conceito. 
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A gastronomia é tida como um conjunto aprimorado de 
técnicas culinárias, que pode contribuir de maneira 
significativa para garantir a qualidade sensorial das refeições, 
tornando-se assim uma ferramenta essencial para facilitar a 
adesão às dietas propostas, pelo fato de ressaltar os aspectos 
sensoriais das preparações, havendo a preocupação de 
proporcionar o prazer em comer, despertando o interesse pelo 
alimento e não necessariamente por nutrientes (WANSINK et 
al., 2003). 

Sendo assim, nos hospitais, maior enfoque deve ser 
dado à oferta de alimentos de consumo habitual, de lanches 
com alta densidade calórica e de pouco volume entre as 
refeições. Além disso, enfatiza-se a necessidade de 
modificações adequadas na composição de nutrientes, na 
consistência, no sabor, na temperatura e na apresentação das 
dietas (PRIETO et al., 2006; GARCIA et al, 2004). 

Os referidos autores confirmam que uma dieta 
composta de refeições servidas com arte, na temperatura 
correta, que ativem os órgãos dos sentidos pela aparência, 
pela cor, pelo aroma, pelo sabor e pela textura adequados a 
cada alimentação, contribuam para aumentar a ingestão 
alimentar de pacientes internados que, na maioria das vezes, 
têm percepções negativas quanto à alimentação hospitalar, 
fazendo com que muitos não fiquem desnutridos e possam ter 
uma recuperação mais completa, já que não esta entrando em 
desnutrição. 

Nos últimos anos, diversos hospitais tem adotado a 
filosofia de que a qualidade do serviço de alimentação deve 
aliar a dietoterapia à gastronomia na recuperação de 
patologias, prevenção de doenças e promoção de práticas 
alimentares saudáveis (HORTA et al., 2013). 

A gastronomia hospitalar adquire destaque, motivada 
pela crescente necessidade das instituições de saúde em 
melhorar o atendimento oferecido, aliando a prescrição 
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dietética e as restrições alimentares de pacientes a refeições 
atrativas e saborosas (BOEGER, 2008). 

Dessa forma a gastronomia hospitalar vem tomando 
sua importância no ambiente hospitalar como uma ferramenta 
crucial para evitar possíveis desnutrições dos 
pacientes/clientes nesses hospitais. 

Assim esse trabalho tem como objetivo principal avaliar 
a aplicação de conhecimentos gastronômicos em cozinhas 
hospitalares por parte dos responsáveis das unidades de 
saúde no preparo das refeições destinadas aos 
pacientes/clientes. 
E como objetivos específicos: Discutir a melhor forma de levar 
um alimento saudável para os pacientes internos; Identificar 
quais características são essenciais da alimentação, que 
podem causar melhor aceitação dos internos; Avaliar quais 
são os fatores que contribuem para a melhoria da saúde dos 
pacientes uma dieta saudável e rica em sabor, cor, gosto e 
textura e Evidenciar sobre os benefícios da aplicação de 
técnicas gastronômicas sobre a aceitação da alimentação 
hospitalar no quadro clínico de pacientes/clientes. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia utilizada foi a revisão da literatura no foi 
realizada as buscas nas bases de dados eletrônicas: Google 
Acadêmico, nos Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde 
(LILACS-BIREME), National Library of Medicine (MEDLINE), 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS) e foi realizada busca de artigos publicados 
entre 2000 e 2013. Foram selecionados para o 
desenvolvimento deste trabalho artigos e livros acadêmicos 
apenas no idiomas português, com isso foi feito a aplicação do 
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questionário com os responsáveis pelas preparações 
oferecidas aos pacientes/clientes no qual o principal objetivo 
era avaliar o conhecimento gastronômico  dos responsáveis 
pelas unidades de alimentação e nutrição, para tanto foram  
visitados 4 hospitais de grande porte da grande João Pessoa, 
foram selecionados 1 hospital particular e 3 públicos de acordo 
com o porte. Todos pertencem ao considerado grande porte, 
por atenderem urgência, emergência e clinico. 

O questionário foi composto por 15 perguntas todas de 
múltiplas escolhas e com possibilidade de contem mais de 
uma questão correta no qual teve como base o conhecimento 
e os artifícios usados pelos responsáveis para mascara a 
ausência de alguns temperos. Buscando assim um equilíbrio 
dos componentes essências para uma alimentação boa e 
agradável para o olhar e o paladar. 

O questionário foi aplicado nos dias 28 de agosto ao 01 
de setembro de 2014. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados foi feita de acordo com os dados 
obtidos na aplicação do questionário, contendo 15 questões 
com várias alternativas e todas de múltiplas escolhas. Tendo 
como forma de analise a comparação com os diferentes 
hospitais entrevistados e sendo assim eles serão renomeados 
como hospital A, hospital B, Hospital C e hospital D, para que 
não aja nenhuma interpretação errônea, já que foram 
selecionados 1 hospital particular e 3 públicos e por critérios 
de ética profissional. 

As perguntas dão inicios aos dados, e os mesmo serão 
demonstrados em quadros com a respectiva analise do 
mesmo. 
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Quadro 1: Que profissão o responsável se enquadrava 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

De acordo com os dados acima todos os responsáveis 
pela coordenação geral dos serviços de alimentação são 
graduados em Nutrição, pois a lei obriga a unidades de saúde 
a manterem como responsável o profissional em nutrição. 
Porém não é proibido o profissional de Gastronomia atua 
nessas áreas, em 2 hospitais entrevistados tinham como chef 
da cozinha profissionais graduados em gastronomia. 

 
Quadro 2: Cultura de que comida de hospital é ruim. 

COMIDA DE HOSPITAL É COMIDA RUIM? 

  
HOSPITAL 

A 
HOSPITAL 

B 
HOSPITAL 

C 
HOSPITAL 

D 

NÃO UTILIZAM DE 
OUTROS ARTIFICIOS 

PARA MACARÁR A FALTA 
DE GORDURA E SAL X X X NR 

É SERVIDA SEM UMA 
BOA APRESENTAÇÃO  X     NR 

SERVIDA DE UMA 
MANEIRA QUE NÃO 
AGRADA AO PALADAR       NR 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

De acordo com o quadro 2, é possível observar que a 
não utilização de artifícios é uma das causas oportunas para 

PROFISSIONAL QUE SE ENQUADRA O RESPONSAVEL 

  NUTRICIONISTA GASTROLOGO OU GASTRONOMO 

HOSPITAL A X   

HOSPITAL B X   

HOSPITAL C X   

HOSPITAL D X   
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que a comida servida tenha essa imagem por quem é 
consumida, seguido de uma boa apresentação, que na 
gastronomia hospitalar pode influenciar muito mais  pois  de 
acordo com Telma(2013) “ haja visto que também  “come-se 
com os olhos” e a utilização de apresentações coloridas e 
harmônicas interferem na aceitação.” 

No quadro 3 que diz respeito de como melhorar a 
satisfação dos pacientes clientes , tendo em vista que a 
pergunta tinha uma escala de 5 para o mais importante e 1 
para o menos importante e em seguida será feito a média para 
verificar entre os entrevistados qual critério é mais importante, 
o resultado foi o seguinte. 

 
Quadro 3: Como pode melhorar a satisfação dos pacientes? 

MELHORIA NA SATISFAÇÃO DOS PACIENTES 

  H. A H.B H. C H.  D MEDIA 

PERSONALIZAR A 
DIETA 4 4 5 3 4 

AUMENTO DE 
VARIEDADE 5 3 4 4 4 

O ENVOLVIMENTO DA 
EQUIPE 5 2 5 3 3,75 

SABOR DAS 
REFEIÇÕES 5 5 5 5 5 

ATENDIMENTO DA 
COPEIRA 3 1 4 1 2,25 

TEMPERATURA DO 
PRATO 4 NR 5 2 2,75 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

Nessa questão é notório que o sabor das refeições com 
media 5 é mais importante para todos os entrevistados como  
forte critério de aceitação dessa alimentação, em segunda 
vem empatados personalizar a dieta e aumento da variedade 
com media 4, o envolvimento da equipe em terceiro com 
media 3,75 e em quarto com media de 2,75 temperatura do 
prato e por fim o atendimento da copeira com media 2,25. 
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O quadro 4 exemplifica a importância em se ter um 
controle da satisfação dos clientes/pacientes quando se trata 
de refeição em ambientes hospitalares, vamos ao resultado. 

 
Quadro 4: Acompanhamento da Satisfação dos pacientes 

ACOMPANHA A SATISFAÇÃO DO CLIENTE/PACIENTE 

  HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

SIM   X X X 

NÃO X       
  Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

 Nesse quadro observa-se que apenas o hospital A não 
tem esse controle de medir a satisfação com a alimentação 
oferecida nesse estabelecimento, já os demais como é 
possível observar tem esse “Feedback”  dos internos para 
garantir ainda mais uma qualidade melhor nas preparações e 
garantir a satisfação do mesmo. 
O quadro 5 mostra os fatores que podem favorecer a 
recuperação do interno. 
 
Quadro 5: Fatores que podem oferecer benefícios aos 
pacientes/clientes 

FATORES QUE PODEM TRAZER BENEFICIOS AOS PACIENTES/CLIENTES 

FATORES H. A H. B H.C H. D MEDIA 

BOM ATENDIMENTO 4 6 9 7 6,5 

CARACTERISTICAS SOCIAIS 5 5 1 9 5 

HABITOS ALIMENTARES 7 7 6 6 6,5 

CULTURA 2 2 2 3 2,25 

RELIGIOSIDADE 1 1 5 1 2 

QUADRO CLINICO 10 9 7 10 9 

APETITE 3 10 8 5 6,5 

CONTEXTO PSICOLOGICO 8 4 3 4 4,75 

ISOLAMENTO SOCIAL 9 3 4 2 4,5 
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MOMENTO DE PRAZER 6 8 10 8 8 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 

De acordo com o quadro acima , analisando as medias 
obtidas com todos os hospitais, é possível verificar que o item 
que obteve maior nota foi o quadro clinico , isso por que  é 
considerado um dos grandes problemas de saúde pública que 
a gastronomia hospitalar tem ajudado a combater é a alta 
incidência de casos de desnutrição hospitalar, pois alguns 
paciente são submetidos a internação já apresentando um 
quadro de desnutrição, que pode ser decorrente de inúmeros 
fatores, no entanto a baixa aceitação da dieta pode vir a 
agravar este quadro. A melhora das características sensoriais 
das preparações, inovações quanto a sua apresentação e 
atenção especial no atendimento do paciente ajudam na 
recuperação do estado nutricional (SOUZA; NAKASATO, 
2011). Em seguida vem o momento de prazer que como a 
gastronomia tem o poder de atribuir prazer, vem despertando 
o interesse em diversos campos como turismo, hotelaria e 
nutrição. Esta última possui uma relação íntima com a arte 
gastronômica, já que possuem o principal alicerce em comum: 
o alimento.  

A partir disso, percebe-se que é 
definitivamente impossível não relacionar 
este conceito àquele que é e sempre foi 
empregado para a ciência da nutrição, o qual 
prevê que as dietas calculadas e prescritas 
sejam bem aceitas pelos pacientes através 
do cultivo do saber nutrir, do paladar e do 
prazer gustativo (BEZERRA, 2003, p.11). 
 

Mostrando que esse fato é importantíssimo na 
qualidade das refeições oferecidas para ajudar ainda mais os 
internos e garantir uma melhor aceitação. Em seguida 
empatados com media 6,5 apetite, bom atendimento e hábitos 
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alimentares se tornam bastante uteis para uma oferta 
adequada, priorizando o bem estar do paciente/cliente. Com 5 
vem as características sociais, depois com 4,75 o contexto 
psicológico que é bastante influenciado na aceitação ou não 
da dietoterápia oferecida,4,5 isolamento social ,2,5 cultura e 
por último a com 2 de media a religiosidade. 
No quadro 6 diz a opinião de todos os coordenadores 
entrevistados se é possível ou não implantar a gastronomia 
hospitalar. 
 
Quadro 6: Implantação das Técnicas em Gastronomia 
Hospitalar 

É POSSIVEL A IMLANTAÇÃO DE TECNICAS E PRINCIPIOS GASTRONOMICOS? 

  HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

SIM X X X X 

NÃO         

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Nesse quadro podemos observar que é possível sim 
aplicar técnicas gastronômicas afim de melhorar a qualidade 
sensorial e gustativa dos pratos oferecidos em ambientes 
hospitalares, Lages, Ribeiro e Soares (2013) utilizaram as 
técnicas gastronômicas como uma maneira de melhorar a 
aceitação de dietas líquida, líquido-pastosa e pastosa, 
prescritas para pacientes oncológicos de hospital em Belo 
Horizonte, através da inovação no seu aspecto sensorial. 
Diversos estudos demostram que as UANs hospitalares 
devem ser pautadas no desenvolvimento de técnicas de 
preparo de refeições saborosas, atrativas e nutricionalmente 
adequadas, de maneira a influenciar o paciente em sua 
vontade de se alimentar, bem como em sua percepção de 
bem estar (GODOY, 2007; SOUSA, 2011; SOUZA; 
NAKASATO, 2011LAGES; RIBEIRO; SOARES, 2013). 
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Em se tratando de benefícios é notável que a 
gastronomia hospitalar pode oferecer de melhoria na saúde 
dos pacientes/clientes. No quadro 7 mostra bem essa 
realidade dos benefícios que a gastronomia pode oferecer aos 
ambientes hospitalares. 

 
 

Quadro 7: Benefícios que a gastronomia pode oferecer a UAN. 
QUAIS BENEFICIOS A GASTRONOMIA PODE OFERECER  AS REFEIÇÕES EM AMBIENTES 

HOSPITALARES 

  H. A H. B H. C H. D 

UMA QUALIDADE MAIOR NOS PRATOS   X X X 

APRESENTAÇÃO HAMONIOSA X X X X 

SABOR AGRADAVEL X X X X 

CARDAPIOS VARIADOS   X X X 

MELHORIA NAS REFEIÇÕES X X X X 

Fonte: Dados da pesquisa,2014. 
 

Nesse quadro podemos observar que as técnicas 
gastronômicas inseridas na cozinha dietética do hospital 
conferem atrativos as refeições estimulando seu consumo e, 
consequentemente, auxiliando na recuperação do paciente, 
uma vez que o serviço passa a oferecer cuidados especiais 
que atendem as necessidades individuais  e conferem 
cuidados que vão desde a preocupação com o sabor, 
temperatura e aparência da refeição, até as características do 
ambiente onde se alimenta,  proporcionando bem estar no 
período de internação e acelerando a recuperação dos 
mesmos. 

No quadro 8 você vai observar que todos os hospitais 
entrevistados acreditam no conceito de “comfor food”, 
bastante utilizado na gastronomia hospitalar. 
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Quadro 8: Conceito de “Comfort Food” 

VOCÊ ACREDITA NO CONCEITO DE COMFORT FOOD? 

  HOSPITAL A HOSPITAL B HOSPITAL C HOSPITAL D 

SIM X X X X 

NÃO         

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

De acordo com todos os entrevistados é possível utilizar 
os conceitos da teoria de Comfort Food, pois segundo Telma( 
2013, p. 16) que o termo comfort food é um alimento que 
conforta a alma, ou seja remete a lembranças  de épocas 
felizes e consequentemente impactam na vida dos pacientes 
dando maior qualidade no seu estado clinico. 

A seguir será demonstrado o quadro 9, que mostra 
segundo os entrevistados qual é a maior dificuldade 
encontrada para implantar novos cardápios e 
consequentemente a gastronomia hospitalar. 

 
Quadro 9: Dificuldades em implantar novos cardápios 

QUAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PLANEJAMENTO DE CARDAPIOS 

  H. A H.B H. C H.D 

FALTA DE CRIATIVIDADE   X     

FALTA DE INSUMO X X X   

CUSTO EM TER VARIAS OPÇÕES DE 
 CARDAPIOS X   X   

POUCOS FUNCIONARIOS   X     

ESPAÇO FISICO INAPROPRIADO         

OUTROS       X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
 

Diante do exposto observamos que a maior dificuldade 
enfrentada é a falta de insumos, Castro (2003) expõe que a 
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limitação de recursos financeiros, sobretudo em hospitais 
públicos, é um dos principais fatores que dificultam a melhoria 
das refeições oferecidas e, consequentemente, a adesão à 
gastronomia hospitalar, no qual é a causa em segundo plano 
dos custos em ter vários cardápios, no entanto, estratégias de 
baixo custo podem ser adotadas para que a gastronomia 
hospitalar possa ser aderida. Akutsu et al. (2005) revela que 
medidas simples, como a padronização no processo de 
produção das refeições, com o auxílio da ficha técnica de 
preparo, a sistematização dos serviços das cozinheiras e 
auxiliares, podem assegurar que as ações sejam executadas 
em tempo apropriado e sem prejuízo na oferta de uma 
alimentação com aparência agradável, nutritiva e saborosa.  

No quadro 10 é possível verificar os fatores que pode 
ocasnar uma má aceitação das refeições servidas pelos 
pacientes/clientes. 

 
     Quadro 10:Fatores que podem ocasionar má aceitação das 
refeições 

FATORES QUE RESULTAM EM MÁ ACEITAÇÃO  DAS PREPARAÇÕES 

  H. A H.B H. C H. D 

MONOTONIA DOS PRATOS   X     

ALTERAÇÕES NO PALADAR X X X X 

NAUSEAS X   X   

INAPETÊNCIA   X X X 

OUTROS     X   

Fonte: Dados da pequisa,2014. 
 

De acordo com o quadro acima é possível observar que 
foi apontado como umas das principais causas de má 
aceitação das preparações as alterações no paladar, isso por 
que é na língua e nas vias retronasais que acontece a 
deglutição e a origem dos gostos, Esses distúrbios segundo 
Roberto (2013, p. 54) podem expor os indivíduos a um risco 
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em consumir alimentos deterioradores ou impróprios, podendo 
causar outros distúrbios relacionados tanto a falta de interesse 
do alimento como a quadros depressíveis, em seguida vem 
Inapetência, náuseas, monotonia dos pratos e outros fatores 
não indicados. 

 
 

 

4 CONCLUSÕES  

A Gastronomia Hospitalar vem mostra que com a utilização 
de suas técnicas é possível apresentar de forma competente, 
revertendo assim problemas da má aceitação da alimentação 
oferecida nos hospitais. Com a inserção da Gastronomia 
hospitalar as refeições começaram a ficar mais atrativos 
estimulando assim seu consumo e, consequentemente, 
auxiliando na recuperação do paciente, uma vez que o serviço 
passa a oferecer melhorias com os cuidados especiais que 
atendem as necessidades individuais  e conferem cuidados 
que vão desde a preocupação com o sabor, temperatura e 
aparência da refeição, até as características do ambiente onde 
se alimenta,  proporcionando bem estar no período de 
internação e acelerando a recuperação dos mesmos. 

 Este deve buscar recursos gastronômicos para aprimorar 
seu trabalho, pois não basta apresentar um prato tendo em 
vista apenas seu valor nutricional, ele deve estar antes de tudo 
agradável à visão, ao olfato e principalmente ao paladar.  

Vale salientar a escassez de trabalhos publicados sobre 
Gastronomia Hospitalar na área da nutrição, uma vez que o 
profissional nutricionista é indispensável neste plano e esse 
tema só vem a aprimorar sua atuação em assistência 
nutricional. Espera-se que esse trabalho tenha contribuído 
muito para diagnostica as reais necessidades de melhoria 
para os hospitais da grande João pessoa, uma vez que com 
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os resultados apresentados, é possível verificar que ainda é 
escassa a participação dos profissionais de gastronomia em 
ambientes hospitalares nos hospitais visitados, e diante disso 
se torna necessário que os responsáveis busquem de forma 
mais eficaz informações acerca das técnicas utilizadas a fim 
de melhorarem a qualidade das refeições e evitarem a rejeição 
das mesmas . 
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RESUMO: O potencial de mercado de bebidas à base de 
frutas in natura tem crescido visivelmente, motivado pela 
necessidade cada vez mais crescente dos indivíduos em 
ingerir alimentos saudáveis. Os sucos de frutas naturais são 
um atrativo nas dietas, pois além de suas propriedades 
nutritivas estes possuem características organolépticas 
interessantes como a variedade de sabor, textura e cor. 
Spirulina platensis tem sido amplamente estudada devido à 
sua rica fonte de proteínas, ácidos graxos poli-insaturados, 
vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais.  O objetivo 
deste trabalho foi avaliar os atributos sensoriais de suco de 
frutas e hortaliças adicionado de Spirulina platensis cultivada 
em laboratório. Assim foram consultados 60 provadores não 
treinados, utilizando ficha com escala hedônica estruturada de 
9 pontos, para os atributos: aroma, cor, sabor, textura e 
aceitação global. Ainda foram consultados quanto a intenção 
de compra utilizando uma ficha com escala de 5 pontos. Os 
resultados para os atributos avaliados tiveram escores médios 
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acima de 7,00 (gostei moderadamente) e intenção de compra 
de 4,1 (possivelmente compraria). Os resultados se mostraram 
satisfatórios, e este suco pode ser uma alternativa promissora 
para quem busca uma dieta mais saudável. 
Palavras-chave: nutrientes, atributos, dieta saudável. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é um fator importante para o ser humano 

estando ligada à saúde física e mental, ao gasto energético e 

ao seu desenvolvimento individual, coletivo, social e evolutivo. 

Sendo primordial o desenvolvimento de hábitos alimentares 

saudáveis que devem existir desde a gestação e já nos 

primeiros meses de vida. Refletindo assim positivamente na 

qualidade de vida do indivíduo na sua fase adulta (CAMPOS, 

2014). 

Os sucos de frutas são muito apreciados não apenas 

pelo sabor agradável, mas também, por suas propriedades 

nutritivas. Os sucos mistos estão entrando cada vez mais no 

mercado por causa do desenvolvimento de novos sabores 

possibilitando também o enriquecimento do valor nutritivo e 

funcional do suco (LEONE et al., 2011). 

O órgão responsável pela regulamentação de produtos 

de origem vegetal no Brasil é o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). A Lei nº 8918 do MAPA 

define suco misto como o suco obtido pela mistura de duas ou 

mais frutas e das partes comestíveis de dois ou mais vegetais, 

ou dos seus respectivos sucos, sendo a denominação 

constituída da palavra suco, seguida da relação de frutas e 

vegetais utilizados, em ordem decrescente das quantidades 

presentes na mistura (BRASIL, 1994). 
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O enriquecimento nutricional de alimentos, para 

melhorar a qualidade da alimentação é utilizado como novos 

recursos de marketing. A adição de proteína nos alimentos 

industrializados apresenta várias vantagens tecnológicas, tais 

como aumento da retenção de umidade, melhora da textura, 

elasticidade, a coesão, o rendimento final e nutricional. Assim, 

a necessidade de avaliar outras fontes de proteína para o 

enriquecimento de alimentos, tais como a biomassa de 

Spirulina pode ser uma alternativa interessante (LEMES et al., 

2012).  

As microalgas são reconhecidas como uma das formas 

mais antigas de vida do planeta Terra. Elas consistem uma 

ampla gama de organismos autotróficos que crescem pela 

fotossíntese igualmente as plantas terrestres, sendo 

consideradas responsáveis por pelo menos 60% da produção 

de oxigênio presente no planeta (RICHMOND, 2008).  

A Spirulina tem sido amplamente estudada devido à sua 

rica fonte de proteínas, ácidos graxos poli-insaturados, 

vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais. Além disso, 

estudos mostram que essa microalga possui propriedades 

antioxidantes devido à presença de carotenóides, ficocianina e 

compostos fenólicos (KEPEKÇI et al, 2013).  

Na elaboração de um novo produto deve-se oferecer 

um valor nutricional vantajoso, mas também a satisfação de 

compra e ser agradável ao consumir, isto é, resultante da 

colaboração e equilíbrio de diferentes parâmetros de 

qualidade sensorial. Em um desenvolvimento de um novo 

produto é imprescindível aperfeiçoar parâmetros, como forma, 

cor, aparência, odor, sabor, textura, consistência e a interação 

dos diferentes componentes, com a finalidade de alcançar um 

equilíbrio integral que se traduza em uma qualidade excelente 
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e que seja de boa aceitabilidade (BARBOZA; FREITAS; 

WASZCZYNSKYJ, 2009). 

Decorrente do exposto, o objetivo do trabalho foi 

desenvolver um suco com uma mistura de frutas e hortaliças e 

Spirulina platensis cultivada em laboratório, avaliando a 

aceitação e a intenção de compra do produto. 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A Spirulina platensis foi selecionada do banco de 

cultura de microalgas do Laboratório de Ambientes Recifais e 

Biotecnologia com Microalgas (LARBIM/UFPB). O meio de 

cultivo foi o Zarrouk (Tabela 1), (ZARROUK, 1966). O cultivo 

foi realizado em recipientes de vidro de 20 L, em sala 

climatizada com temperatura de 25 °C, sistema de iluminação 

fornecido por lâmpadas fluorescentes 40W (~ 60 µmol fóton 

m2.s-1) com fotoperíodo de 12 horas (claro/escuro). O 

desenvolvimento dos cultivos foi acompanhado por meio da 

fluorescência in vivo, a cada 24 horas a partir do inóculo da 

cepa, num fluorômetro (Turner Designs, modelo 10005R). O 

experimento foi interrompido na fase estacionária e 

rendimento em biomassa (mg.L-1) foi obtido 

gravimetricamente. Para os resultados da cinética de 

crescimento foi utilizado o software Microsoft Excel for 

Windows para os cálculos da média e desvio padrão.  
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Tabela 1. Composição do meio Zarrouk (ZARROUK, 1966). 

Soluções estoque Quantidades 

1-Nitrato de Potássio (KNO3) 15,0 g em 200 ml 

2-Cloreto de Sódio (NaCl) 33,0 g em 200 ml 

3-Sulfato de Magnésio 7-

hidratado (MgSO4.7H2O) 

1,5 g em 200 ml 

4-Fosfato de Potássio 

(K2HPO4) 

1,5 g em 200 ml 

5-Cloreto de Cálcio 2-hidratado 

(CaCl2.H2O) 

0,58 g em 200 ml 

6-Solução dissódica 

(Na2EDTA) 

6,4 g em 100 ml 

7-Sulfato Ferroso7-hidratado 

(FeSO4.7H2O) 

0,5 g em 100 ml 

8-Ácido Bórico (H3BO3) 1,14 g em 100 ml 

9-Solução mista 

Solução mista 

Dissolver os 5 sais abaixo g) 

em 100 ml, preparando uma 

única solução 

Quantidades 

Nitrato Cobaltoso 6-

hidratado[Co(NO3)2.6H2O] 

0,049 

Cloreto de Manganês 4-

hidratado (MnCl2.4H2O) 

0,144 

Sulfato de Zinco 7-hidratado 

(ZnSO4.7H2O) 

0,882 

Sulfato de Cobre 5-hidratado 

(CuSO4.5H2O) 

0,0157 

Oxido de Molibdênio (MoO3) 0,071 
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Preparação de 1 Lt de meio de cultura: 
1.       Dissolver em 600 ml de água 15,0 g de NaHCO3 
2.       Na solução anterior, dissolver 2 g de Na2CO3 
3.       Acrescentar 10 ml das soluções 1,2,3,4 e 5 
4.       Acrescentar 1,0 ml das soluções 6,7,8 e 9 
5.       Completar o volume a 1.000 ml e autoclavar 

 

Foi elaborada uma formulação (Tabela 2) de suco de 

frutas e hortaliças adicionado de spirulina platensis.  As frutas, 

hortaliças foram adquiridos em supermercado localizado na 

cidade de João Pessoa-PB. Todos os ingredientes e utensílios 

foram higienizados com solução clorada, e processados de 

acordo com as boas práticas de manipulação de alimentos. O 

suco foi processado em liquidificador doméstico marca Wallita, 

peneirado e servido aos provadores. A concentração da 

Spirulina platensis está de acordo com a legislação que 

sugere a ingestão de 1,8 g ao dia, assim a ingestão 

recomendada do suco para atingir esta recomendação seria 

de 200 mL (BRASIL, 2009). 

 
Tabela 2. Formulação do suco de frutas e hortaliças adicionado de 
Spirulina platensis 

Ingredientes Quantidade (%) 

Abacaxi 16 

Limão 4 

Couve manteiga 6 

Hortelã 0,6 

Gengibre 1 

Açúcar mascavo 6 

Spirulina platensis 0,8 

Água  65,6 
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A aceitação sensorial do suco de frutas e vegetais 

adicionado de spirulina platensis foi avaliado através de um 

teste afetivo utilizando fichas com escala hedônica estruturada 

de nove pontos (1 - desgostei muitíssimo a 9 - gostei 

muitíssimo) (BRASIL, 2005b). Na sequência foi realizado o 

teste de intenção de compra (1 – Não compraria a 5- 

compraria). A amostra de suco foi servida em copos plásticos 

transparentes, codificado com três dígitos aleatórios, 

acompanhado com um copo contendo água mineral, fichas de 

aceitação e caneta esferográfica. Os testes foram realizados 

com 60 provadores não treinados. A quantidade de suco 

servido foi cerca de 50 ml para todos os provadores visando 

não influenciar a resposta dos avaliadores. A temperatura de 

apresentação da amostra foi padronizada em 7°C. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A curva de crescimento obtida no cultivo da Spirulina 

platensis está representada na Figura 1.  

Pode-se observar que a cinética de crescimento da 

espécie Spirulina platensis, foi maior na fase estacionária. A 

produtividade entre as fases analisadas deve ser maior nessa 

fase por apresentar maior densidade celular, e por apresentar 

maior volume de biomassa (Derner, 2006). 

O rendimento da biomassa foi de 0,206 ± 0,05 g.L-1 , este 

dado pode ser um fator determinante quando se deseja 

cultivar uma espécie de microalga em larga escala.   
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Figura 1. Curva de crescimento da Spirulina platensis obtida por 
fluorescência in vivo.  

 

Os testes sensoriais foram realizados com 60 

provadores, sendo 18,33% do sexo feminino e 81,67% do 

sexo masculino. A idade dos provadores variou de 18 a 32 

anos. 

As médias de aceitação da cor, aroma, sabor, textura, 

aceitação global e intenção de compra da amostra de suco de 

frutas e hortaliças adicionado de Spirulina platensis avaliado 

nesta pesquisa estão apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Médias e desvio padrão dos atributos avaliados do suco de 
frutas e hortaliças adicionado de Spirulina platensis 

Atributos Avaliação 

Aroma 7,80 ± 1,29 

Cor 7,00 ± 1,54 

Sabor 7,50 ± 1,47 

Textura 7,10 ± 1,58 

Aceitação global 7,70 ± 1,10 
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Intenção de compra 4,10 ± 0,75 

 

Os atributos escolhidos para caracterização do perfil 

sensorial das amostras de suco de frutas e hortaliças foram: 

aroma, cor, sabor e textura, o parâmetro textura foi avaliado 

com relação à viscosidade do suco.  

Podemos observar na Tabela 3, que todos os atributos 

avaliados no suco, obtiveram escores maiores do que 7,00 

(gostei regularmente). Quanto a intenção de compra os 

avaliadores concluíram que possivelmente compraria, com 

escore médio de 4,10. 

O atributo cor tem sido observado como fator limitante 

para alguns produtos, por ser verde tende a ser rejeitado pelo 

público. No entanto, estudos com produtos alimentícios de 

coloração esverdeados tem sido cada vez mais aceito devido 

ao apelo nutricional destes produtos (PARAVISI, 2011). 

Em relação ao sabor, o suco foi bem aceito, mesmo 

com a adição da Spirulina platensis, o que não foi um fator de 

rejeição por parte dos provadores. Isso foi de extrema 

importância para este estudo, pois a intenção de adicionar a 

Spirulina ao produto foi para obter um maior valor nutricional, 

visto que ela é rica em proteínas, ácidos graxos essenciais, 

vitaminas e minerais (MORAIS et al.,2010). 

Dietas ricas em frutas e hortaliças, como fontes de 

minerais, vitaminas e fibras alimentares têm sido 

recomendadas, pois também estão associadas ao tratamento 

e prevenção da obesidade, doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensão arterial, 

osteoporose, câncer, dentre outras patologias (GEORGE et 

al., 2009; PIENIZ et al., 2009) 
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Recentemente, tem-se ouvido muito o conceito de 

alimentos antioxidantes e visto o mesmo se popularizar entre a 

população devido às grandes vantagens que os mesmos 

oferecem em sua composição. O suco nesse estudo tem esse 

potencial, pois as frutas, hortaliças e a Spirulina platensis, 

possuem esse tipo de ação, e vem sendo explorada de forma 

a se obter uma melhoria no organismo daqueles que o 

consomem (COLLA et al., 2007).  

A grande aceitação desse tipo de produto tem sido por 

uma busca na melhor qualidade de vida. Assim sucos de 

frutas e hortaliças podem fornecer uma opção prática para se 

adquirir alguns nutrientes em falta na dieta. 

Estudos de estabilidade do produto podem ser 

realizados, a fim de avaliar a vida de prateleira dos mesmos. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com o crescente aumento de uma vida saudável, os 

sucos têm surgido como uma boa opção como fonte de 

nutrientes, o suco de frutas e hortaliças apresenta-se como 

uma excelente alternativa. O cultivo de microalgas para 

aplicação em alimentos vem sendo bastante estudado, pelo 

apelo nutricional que essa microalga oferece, além de 

apresentar bom rendimento e cinética de crescimento rápido, 

favorecendo um bom volume de biomassa em curto tempo de 

cultivo. Os resultados dos testes sensoriais mostraram uma 

boa aceitação pelos provadores com médias dos atributos 

acima de 7,0 (gostei regularmente), e estes comprariam o 

produto se este fosse disponibilizado no mercado. Assim o 

suco de frutas e hortaliças adicionado de Spirulina platensis, 
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surge como uma alternativa para os consumidores que 

buscam uma boa qualidade de vida. 
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RESUMO: As mudanças na dieta moderna e as influencias 
ambientais, que interagem com a predisposição genética, tem 
sido implicadas na escalada das reações adversas aos 
alimentos e de seu aumento paralelo em outras doenças 
crônicas, como asma brônquica e as doenças autoimunes. A 
Alergia alimentar é uma reação adversa imunológica ao 
alimento, geralmente a uma proteína ou hapteno de alimentos. 
O presente estudo teve como objetivo, evidenciar a alergia, 
suas causas e sintomas, incidência da doença, fisiopatologia e 
tratamento nutricional. Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica que foi conduzido a partir de livros, revistas, 
jornais e levantamentos da internet. Como até o momento não 
existe um medicamento específico para prevenir a alergia 
alimentar, a principal forma de conduzir a terapia consiste em 
evitar o alimento suspeito e na substituição do mesmo. A 
eliminação de alimentos é uma ferramenta útil no diagnóstico 
e no tratamento de reações adversas aos alimentos, quando 
usada em conjunto com uma história completa e avaliação 
nutricional. A alergia alimentar vem se expandindo cada vez 
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mais no mundo e a nutrição adequada é proeminente nesse 
processo, ajudando na redução dos efeitos causados por essa 
doença, melhor qualidade de vida, podendo levar até a cura 
quando bem tratada. 
Palavras-chave: Nutrição. Dieta. Tratamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há evidencias crescentes de que as reações adversas 

aos alimentos são mais prevalentes na atualidade do que no 

passado, com o aumento determinado em termos de 

gravidade e de extensão. As mudanças na dieta moderna e as 

influencias ambientais, que interagem com a predisposição 

genética, tem sido implicadas na escalada das reações 

adversas aos alimentos e de seu aumento paralelo em outras 

doenças crônicas, como asma brônquica e as doenças 

autoimunes (MAHAN, 2012). 

A Alergia alimentar, ou hipersensibilidade, é uma 

reação adversa imunológica ao alimento, geralmente a uma 

proteína ou hapteno de alimentos (uma pequena molécula que 

pode provocar uma resposta imune só quando ligado a uma 

proteína transportadora de grande porte) (Mahan, 2012). Vidal 

(2004) explica que a alergia é um comportamento exagerado 

de nosso organismo ante qualquer pequena ameaça, seja 

uma poeira, queda de temperatura, algum produto químico ou 

odor forte, alimento alergênico, entre outros. 

A alergia alimentar é um problema de saúde sério e 

crescente. Estima-se que 5,9 milhões de jovens com menos 

de 18 anos, ou 1 a cada 13, tenham algum tipo de alergia 

alimentar que pode colocar sua vida em risco. Uma reação 

alérgica severa que pode levar à morte traz consequências 
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como queda de pressão sanguínea, problemas para respirar e 

inchaço na garganta (VEJA, 2012). Estima-se que a alergia 

alimentar afete até 4% da população, com maior prevalência 

na infância, quando é estimada em quase 8% (Chafen et al, 

2010).  

Mahan (2012) em seu estudo explica que na alergia, o 

sistema imune suscita defensivos químicos (mediadores 

inflamatórios) em resposta a algo (nessa situação, o alimento) 

que não deveria causar uma resposta, identificando 

erroneamente o alimento como uma ameaça e monta um 

ataque contra ele. 

Vidale (2015) explica que segundo uma publicação em 

2008 no periódico Current Opinion in Pediatrics, leite de vaca, 

soja, amendoim, ovo, castanhas, trigo, peixes e frutos do mar 

são os alimentos responsáveis por 90% das alergias.  

Em contato com o agente agressor, o organismo cria 

um processo inflamatório que produz quantidades excessivas 

de anticorpos do tipo IgE. As reações mais comuns 

desencadeadas pelos anticorpos acontecem na pele e se 

manifestam como coceiras, urticária (manchas vermelhas na 

pele) e angioedema (inchaço das partes moles). Também 

podem aparecer sintomas gastrointestinais, como vômito, dor 

abdominal e diarreia ou sintomas respiratórios, caracterizados 

por coceira no nariz, espirro, tosse, falta de ar e chiado no 

peito (Vidale, 2015). 

Vidal (2004) em sua pesquisa explica que os bebês 

podem herdar uma capacidade imunológica deficiente de sua 

mãe, quando esta tem estilo de vida pernicioso, mas em 

qualquer época da vida, se forem adotadas medidas 

reparativas para o modo prejudicial de tratar o organismo, o 

paciente poderá usufruir grande melhora, com possibilidade 
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reais de cura. Nas alergias não IgE mediadas, a maioria 

desenvolve tolerância ainda no período de lactente, enquanto 

as alergias mediadas por anticorpos IgE são mais 

persistentes, com 15% a 20% persistindo para além da 

adolescência (Yang). 

MAHAN (2012) explica que as intolerâncias alimentares 

são muito mais frequente do que as alergias alimentares, e é 

considerada uma reação adversa a um alimento que não 

envolve o sistema imunológico e ocorre devido a forma como 

o corpo processa o alimento ou os componentes do alimento. 

Pode ser causada por uma reação toxica, farmacológica, 

metabólica, digestiva, psicológica ou idiopática a um alimento 

ou substancia química contida no alimento.  

A sensibilidade alimentar se refere a uma reação 

adversa a um alimento ou componente do alimento quando 

não está claro se a reação é devido a uma alergia ou 

intolerância alimentar (MAHAN, 2012). 

Mahan (2012) em sua pesquisa explica que as reações 

adversas a alimentos englobam as alergias e as intolerâncias 

alimentares, que podem resultar em sintomas angustiantes e 

prejudicar a saúde, onde implicam em muitas condições como 

resultado do envolvimento dos principais sistemas de órgãos, 

incluindo o aparelho digestório, o sistema respiratório e a pele.  

VEJA (2012) explica que crianças que moram em áreas 

urbanas têm mais riscos de terem alergia alimentar. Dados do 

levantamento apontam que enquanto 9,8% das crianças de 

centros urbanos têm alergia alimentar, 6,2% das que vivem 

em áreas rurais têm o problema. Aquelas que moram em 

grandes cidades são as mais prejudicadas: elas têm duas 

vezes mais riscos de desenvolver alergias a amendoim e a 

crustáceos. 
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Diante do exposto, o presente estudo teve como 

objetivo apresentar uma revisão, evidenciando a alergia, suas 

causas e sintomas, incidência da doença, fisiopatologia e 

tratamento nutricional. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica que foi 

conduzido a partir de livros, revistas, jornais e levantamentos 

da internet. A busca foi efetuada através dos livros de nutrição 

Krause - Alimentos, Nutrição & Dietoterapia da e 13 th ed. e 

Saúde com Sabor, base de dados do Índice da Literatura 

Científica e Técnica em Saúde na América Latina e Caribe 

(Lilacs), revista VEJA, Semina: ciências biológicas e da saúde 

e Médica de Minas Gerais, Journal of Management and 

Primary Health Care, materiais da ANVISA, entre outros.  

A revisão integrativa da literatura tem sido empregada 

como recurso metodológico, que faz uso de estratégia 

sistematizada para reunir e sintetizar resultados de estudos 

sobre um tema específico, com a finalidade de aprofundar e 

fortalecer o conhecimento científico da área de Nutrição e 

subsidiar futuras tomadas de decisões das estudantes do 

Curso de Bacharelado em Nutrição. 

Os critérios de inclusão dos materiais na revisão foram 

trabalhos disponíveis eletronicamente/ internet, publicados no 

idioma português, que abordaram a temática sobre o que é a 

alergia alimentar, fatores de risco, práticas nutricionais para 

melhoria de vida das pessoas que apresentam esse doença, 

nutrientes específicos para evitar e diminuir os efeitos dos 

alergênicos, teses não foram incluídas. Anais de congresso 

foram excluídos do estudo.  



PROTUBERÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO CONTROLE DAS ALERGIAS 

ALIMENTARES: CUIDADOS E ASPECTOS NUTRICIONAIS 

350 
 

Nesta pesquisa considerou-se importante avaliar 

principalmente assuntos que abordassem aspectos gerais 

sobre a alergia, intervenções práticas para problemas 

comportamentais comuns relacionados à alimentação em 

indivíduos que apresentam essa hipersensibilidade, 

alimentação adequada, dentre outros.  

Esse estudo visa relatar meios de conseguir evitar a 

alergia, através de determinados fatores e daí, ter a prevenção 

da patologia e alertar os consumidores acerca de uma melhor 

alimentação, consequentemente, melhor estilo de vida. 

Os artigos selecionados foram analisados de forma 

judiciosa, com prudência e critérios, o que desencadeou na 

formação de categorias temáticas, baseadas nos principais 

assuntos abordados no estudo. Com a leitura dos artigos, 

foram identificados elementos que possuem características 

relevantes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Deve-se realizar um exame físico voltado para a 

nutrição e uma avaliação nutricional completa. As informações 

completadas devem incluir o momento da ingestão alimentar 

em relação ao início dos sintomas, uma descrição dos 

sintomas mais recentes, uma lista de alimentos suspeitos e 

uma estimativa da quantidade de alimentos necessária para 

causar uma reação. A história pré-natal, as primeiras práticas 

alimentares e a exposição também são importantes em uma 

história completa. No quadro 1 podemos observar os mais 

relevantes sintomas da alergia alimentar (MAHAN, 2012): 
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Quadro 1. Sintomas de alergia alimentar 

Gastrointestinais 

Dor abdominal 

Náuseas  

Vômitos  

Diarreia  

Sangramento gastrointestinal  

Enteropatia perdedora de proteínas  

Prurido oral e faríngeo  

Cutâneos  

Urticária  

Angioedema  

Eczema  

Eritema (inflamação da pele)  

Prurido  

Ondas de calor 

Respiratórios  

Rinite  

Asma brônquica  

Tosse  

Edema de laringe  

Doença respiratória induzida pelo leite (síndrome de Heiner) 

Estreitamento das vias respiratórias  

Sistêmicos  

Anafilaxia  

Hipotenção arterial  

Disritmias  

Condições com Possível Componente Alérgico  

Síndrome do intestino irritável 

Síndrome da fadiga crônica 

Déficit de atenção e distúrbios de hiperatividade  

Otite média  

Transtornos psiquiátricos  
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Distúrbios neurológicos  

Fibromialgia 

Enxaqueca  

 

Alguns alimentos não são apenas fonte de possíveis 

alérgenos causadores de reações de hipersensibilidade, mas 

podem conter nutrientes com propriedades imunomoduladoras 

como antioxidantes e ácidos graxos da família ômega 3 (n-3), 

que exerçam, na composição de uma alimentação 

balanceada, um efeito protetor contra o desenvolvimento de 

doenças alérgicas (Isolauri, 2005). Os antioxidantes presentes 

na dieta (ácido ascórbico, beta-caroteno, alfa-tocoferol, selênio 

e zinco) podem neutralizar o efeito deletério do estresse 

oxidativo presente na inflamação alérgica e 

consequentemente reduzirem a lesão tecidual (Greene, 1999). 

Ramos (2013) explica que como até o momento não 

existe um medicamento específico para prevenir a alergia 

alimentar, a principal forma de dirigir a terapia consiste em 

evitar o alimento suspeito e na reposição do mesmo. A 

eliminação de alimentos é uma ferramenta útil no diagnóstico 

e no tratamento de reações adversas aos alimentos, quando 

usada em conjunto com uma história completa e avaliação 

nutricional. Na dieta da eliminação padrão, os alimentos 

suspeitos são eliminados da dieta por um período 

determinado, geralmente de 4 a 12 semanas, seguido pela 

reintrodução e fase de provocação alimentar.  

As dietas de eliminação devem ser personalizadas e 

podem implicar na de apenas um ou dois alimentos suspeitos 

em um momento, para ver se há melhora dos sintomas. Se 

múltiplos alimentos forem considerados suspeitos, pode-se 

utilizar uma variação da dieta de eliminação „estrita‟‟. No 
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quadro 2 podemos observar as principais indicações para as 

Dietas de Eliminação (MAHAN, 2012).  

 

Quadro 2. Diretrizes para as Dietas de Eliminação 

- Essas diretrizes enfatizam os alimentos que são naturalmente 

ricos em nutrientes. Derivados também se faz necessária, como 

por exemplo, o leite de vaca. 

 As diretrizes devem ser personalizadas de acordo com a 

história do paciente e devem eliminar outros alimentos 

que são conhecidos por serem alérgenos ou por agravar 

os sintomas. 

 Consulte diretrizes de interpretação dos rótulos para 

enviar os ingredientes a serem eliminados. 

 As quantidades devem ser adaptadas às necessidades 

calóricas individuais. 

 Sugira limitar o número de condimentos a cinco, para 

minimizar as variáveis da dieta. 

Dieta de Eliminação Nível I: Eliminação de Leite, Ovos e Trigo 

Grupos Alimentos a serem evitados: 

Proteínas animais Ovos, substitutos de ovos 

contendo ovos brancos e todos 

os produtos que contenham 

ovos 

Proteínas vegetais Soja não orgânica 

Lácteos alternativos Leite (de vaca, ovelha, cabra) e 

todos os produtos que 

contenham lácteos 

Grãos Trigo, todas as formas 
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Vidal (2004) explica algumas medidas sugestivas para 

ajudar no controle das alergias, são elas, controlar o uso de 

medicamentos (com a supermisão do médico responsável), 

adotar programa controlador de estresse, adotar exercícios 

Legumes Pratos de legumes contendo 

ovos, leite ou trigo (p. ex., 

tempurá, empanados, etc.) 

Amendoim, nozes e sementes Todo produto com amendoim, 

nozes ou sementes que 

contenha ovos, leite, trigo (p. 

ex., chocolate ao leite com 

nozes) 

Dieta de Eliminação Nível 2: Mais Limitada 

Eliminar oito alérgenos principais (ovos, leite, trigo, peixes, 

mariscos, soja, amendoim, nozes) e milho, glúten, chocolate, 

gergelim, café, chá, bebida alcoólica e ingredientes artificiais  

Dieta de Eliminação Nível 3: Muito poucos Alimentos/ 

Ingredientes Limitados  

Destinadas a serem utilizadas apenas a curto prazo. 

 Grãos: arroz, sob qualquer forma, incluindo bolos de 

arroz e cereais de arroz. 

 Legumes: verduras grelhadas ou cozidas no vapor, tais 

como espinafre, couve, couve-chinesa, couve, feijão-

verde, abóbora, batata-doce, batatas 

 Frutas: pera 

 Óleos: Azeite virgem extra 

 Bebidas: água, chá de ervas, caldos de legumes (sem 

glúten) 

 Adoçantes: xarope de bordo 
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físicos, especialmente ao ar livre, ter contato com a natureza, 

ingerir abundância de água e chás caseiros (evite adoçar). A 

quantidade ingerida será suficiente quando a urina sair clara, 

ter repouso adequado (dormir o mais cedo possível, jantar 

leve e bem antes de se deitar, ter repouso semanal, tirar 

feriados e férias) e corrigir a alimentação. 

Sabendo das dificuldades em se evitar alguns alimentos 

abundantes na culinária, como o leite e o ovo, deve-se orientar 

o paciente e sua família sobre as medidas que deverão ser 

tomadas em caso de ingestão acidental. Em especial nos 

casos que envolvem reações graves (anafilaxia), o paciente 

deverá carregar sempre consigo a adrenalina auto-injetável, a 

ser utilizada imediatamente se os sintomas forem 

desencadeados (Sarni, 2008). Sampsom (2004) explica que 

assim que aconteça, o paciente deverá ser encaminhado a um 

serviço de emergência para monitoramento por tempo de 

quatro a seis horas e instituídas as medidas que se fizerem 

necessárias. No Quadro 3. podemos observar algumas 

estratégias para ajudar as famílias e os indivíduos a lidar com 

as alergias alimentares (Mahan, 2012): 

 

Quadro 3. Estratégias para lidar com a alergia alimentar 

Substituir alimentos 

Tentar substituir item por item nas refeições. Por exemplo, se a 

família está comendo macarrão no jantar, a substituição por um 

macarrão sem glúten pode ser mais bem aceita para o indivíduo 

sensível ao glúten do que um item diferente. 

Jantar fora e comer em restaurantes 

Comer em restaurantes pode ser arriscado para indivíduos com 

alergias alimentares. Seja em um restaurante chique ou em 

estabelecimento de fast-food, pode ocorrer exposição acidental a 
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um alérgeno, mesmo entre os indivíduos mais experientes. Aqui 

estão algumas precauções a tomar: 

Sempre carregue consigo alimentos “seguros”, para ficar mais fácil 

comer fora. No café da manhã, leve leite de soja se os outros 

estiverem comendo cerais com leite. Alerte a equipe de garçons da 

potencial gravidade da alergia ou alergias alimentares. Questione a 

equipe de garçons cuidadosamente sobre os ingredientes. Sempre 

tenha medicamentos consigo. 

Ocasiões especiais 

Ligue para a família anfitriã com antecedência para determinar 

quais alimentos serão servidos. Ofereça-se para providenciar um 

prato aceitável que todos possam desfrutar. 

Compras de supermercado 

Informa-se sobre quais alimentos são aceitáveis e leia os rótulos 

cuidadosamente. Os ingredientes do produto mudam com o 

tempo; leia continuamente os rótulos, mesmo que tenham sido 

previamente classificados como alimentos „seguros‟. Considere 

que será necessário mais tempo para fazer compras. 

Interpretação dos rótulos 

A legislação relacionada aos rótulos torna mais fácil para os 

indivíduos com alergia alimentares identificarem 

determinados alérgenos potenciais da lista de ingredientes 

nos rótulos dos alimentos. Por exemplo, quando os 

fabricantes de alimentos utilizam hidrolisados de proteína ou 

proteína vegetal hidrolisada, agora devem especificar a fonte 

de proteína utilizada (p.ex., soja hidrolisada ou milho 

hidrolisado).  

Embora as reações aos corantes e tinturas alimentares sejam 

raras, os indivíduos que suspeitam de uma intolerância irão 

encontrá-los listados separadamente no rotulo dos alimentos, em 

vez de classificados simplesmente como „corantes‟ 
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Zolla (2008) em seu estudo explica que nos alimentos 

geneticamente modificados, as plantas são projetadas para 

tolerar herbicidas e, assim, ser mais resistentes a insetos, com 

alteração no gosto, na textura e na aparência, porém, a 

modificação genética pode afetar a alergenicidade dos 

alimentos de duas maneiras: (1) pela introdução de alérgenos 

ou (2) pela alteração da concentração ou da natureza de 

alérgenos intrínsecos.  

Uma vez que uma proteína tenha sido transferida, deve-

se avaliar seu potencial de alergenicidade (Zolla, 2008). Por 

exemplo, a soja e o milho geneticamente modificados contêm 

novas proteínas transgênicas com propriedades alergênicas, a 

soja geneticamente modificada tem até sete vezes mais de um 

alérgeno conhecido de soja do que suas contrapartes não 

geneticamente modificados (Pusztai e Bardocz, 2005). A falta 

de evidências de que os alimentos transgênicos são seguros 

não podem ser interpretadas como prova de que são seguros. 

Há também preocupações em longo prazo além daquelas 

relacionadas à presença de alérgenos de proteínas 

desconhecidas (Mahan, 2012). 

ANVISA (2011) explica que os agrotóxicos são produtos 

perigosos e substâncias químicas, e a exposição a esses 

componentes pode provocar uma variedade de doenças que 

dependem do produto usado, do tempo de uso e da 

quantidade que penetrou no corpo, onde na contaminação por 

contato com a pele, também pode causar alergia, com 

brotoejas com coceiras. 

PROTESTE explica que crianças e adultos com alergia 

podem ter uma vida absolutamente normal, bastando seguir a 

dieta recomendada pelo médico/nutricionista e entender a 

vicissitude em questão para fazer as substituições alimentares 
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corretas, onde a informação é a principal ferramenta na 

prevenção de reações alérgicas e na manutenção da saúde. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 A alergia alimentar é um problema de saúde sério e que 

vem se expandindo cada vez mais no mundo e a nutrição 

adequada é proeminente nesse processo, ajudando na 

redução dos efeitos causados por essa doença, melhor 

qualidade de vida, podendo levar até a cura quando bem 

tratada. 
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RESUMO: O referido estudo aborda a influência da mídia no 
surgimento dos transtornos alimentares. A escolha desse tema 
deve-se à significativa quantidade de casos divulgados sobre 
as chamadas doenças da alma ou transtorno dismórfico 
corporal-depressão, ansiedade, stress, anorexia e bulimia, 
buscando servir de subsídio à comunidade científica sobre o 
esclarecimento do papel da mídia na influência de um padrão 
estético imposto para as mulheres. Este estudo buscou 
investigar na literatura, as temáticas sobre a influência da 
mídia no surgimento dos transtornos alimentares, bem como 
verificar a influência da mídia no surgimento destes 
transtornos. Para o alcance deste objetivo foi realizada uma 
revisão bibliográfica de caráter descritivo explicativo por meio 
de buscas sistemáticas na literatura. Um dos fatores 
identificado neste trabalho foi à distorção da imagem 
relacionada à mídia e comunicação persuasiva. São criados 
padrões irreais de imagem corporal, o que auxilia no 
desenvolvimento dos transtornos alimentares. A participação 
do nutricionista no tratamento dos referidos transtornos é de 

mailto:nutrirafaela@terra.com.br


A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO SURGIMENTO DOS TRANSTORNOS 

ALIMENTARES: UMA VISÃO LITERÁRIA 

362 
 

fundamental importância, posto que essas doenças impliquem 
alterações profundas no consumo, padrão e comportamento 
alimentares. os autores em sua maioria mostram que a mídia 
exerce influência relevante, e que no passado, e atualmente, 
vem auxiliando no desenvolvimento da anorexia nervosa. 
Palavras-chave: Mídia. Imagem Corporal. Transtornos 
Alimentares.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda o papel da mídia na influência ao 

desenvolvimento dos transtornos alimentares (TA). Este tema 

é importante devido ao aumento significativo de casos 

divulgados sobre as chamadas doenças da alma ou distúrbio 

dismórfico corporal - anorexia e bulimia, buscando servir de 

subsídio para a saúde pública.  

A anorexia nervosa, que foi descrita pela primeira vez 

em 1667, é um transtorno do comportamento alimentar que se 

desenvolve principalmente em meninas adolescentes e 

caracteriza-se por uma grave restrição da ingestão alimentar, 

busca incessante pela magreza, distorção da imagem corporal 

e amenorreia (KALIL et al., 2013; LIÃO, Y et al., 2010; 

JACKSON, 2010). 

 É uma doença que leva à inanição, com excessiva 

perda de peso e com grande desgaste físico e psicológico. Em 

função de uma distorção da imagem corporal, os indivíduos 

com anorexia nervosa não se percebem magros, mas sempre 

gordos, continuando a restringir suas refeições de uma 

maneira ritualizada (LIMONI, SILVA, 2013; WEINBERG; 

CORDAS, 2006). 
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Busse (2004), afirma que a bulimia é a síndrome 

caracterizada por repetidos ataques de hiperfagia, 

preocupação excessiva com o controle de peso corporal, 

levando o paciente a adotar medidas extremas a fim de mitigar 

os efeitos de engordar da ingestão de alimentos (PALMA et 

al., 2013; OLIVEIRA, 2010). 

Nos últimos vinte anos, adolescentes com faixa etária 

entre 10 a 19 anos, principalmente, têm apresentado maior 

incidência de TA. Isto ocorre em função da preocupação 

excessiva com a sua aparência e com as mudanças que 

ocorrem nessa fase, objetivando idealizar e alcançar os 

padrões de beleza e estética explorados pelos meios de 

comunicação, e que na maioria das vezes enaltecem a 

magreza (FIDELIX et al., 2011; ERBERT, 2005). 

A imagem corporal é um importante construto 

multidimensional influenciado por fatores psicológicos, 

neurológicos, culturais e ambientais, que se desenvolve por 

meio de pensamentos e percepções pessoais sobre as 

medidas, contorno e estruturas corporais (FIDELIX et al., 

2011). 

O padrão estético atual de corpo difere do preconizado 

do inicio do século XX. Há uma supervalorização de um corpo 

magro, definido e musculoso como sinal de saúde, beleza e 

poder e não como imagem de desnutrição, pobreza e até 

mesmo doenças infecciosas como no passado, esta realidade 

cria uma situação de frustação, baixa autoestima e 

descriminação entre aqueles que fogem desta regra, podendo 

ser esta uma condição relevante para o surgimento de TA 

(LIÃO et al., 2010). 
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No tratamento dos TA, de acordo com American Dietic 

Association (ADA), o nutricionista tem parte importante e 

essencial na equipe multiprofissional em razão de suas ações 

de intervenção e educação nutricionais que já apresentaram 

bons resultados em vários centros de estudos (PHILIPPI, 

2004)  

Dessa forma, este trabalho se faz necessária no tocante 

à abordagem do profissional nutricionista na conscientização 

da importância do papel do seu trabalho para a sociedade e 

da não interferência ou interferência positiva na vida do seu 

público. 

 Isto porque neste estudo, identificou-se que a mídia 

incide sobre uma faixa etária delicada, que é a adolescência, 

onde ocorre a criação e estabilização da sua identidade, 

tendo, por vezes, influência negativa, induzindo ao culto 

excessivo ao corpo, ajudando a desenvolver a anorexia 

nessas pessoas.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

De acordo com Gil (2002, p. 132), a metodologia 

cientifica procura mostrar ao pesquisador que se pode adquirir 

conhecimento por meio da pesquisa. Aponta principalmente os 

caminhos necessários para o auto aprendizado, no qual, o 

pesquisador é sujeito do processo, aprendendo a encontrar e 

a sistematizar o conhecimento obtido, estuda e avalia os 

vários métodos disponíveis identificando suas limitações, 

vantagens e utilizações. 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

bibliográfica de caráter descritivo explicativo e a metodologia 
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adotada com base numa revisão bibliográfica das principais 

literaturas e artigos versando sobre a temática proposta. 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de 

pesquisa incluiu material impresso, como livros, revistas, 

jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos (GIL, 

2010). 

Para a seleção dos artigos utilizou-se as bases de 

dados do LILACS - Literatura Latino-Americana, SciELO – 

Scientific Electronic Library Online, restrito as publicações em 

língua inglesa espanhola e portuguesa, entre os anos de 2000 

a 2013. Foi dada especial atenção aos artigos de revisão. 

Os dados coletados por meio das pesquisas 

bibliográficas foram analisados e apresentados utilizando-se 

das fontes bibliográficas de maior relevância e pertinência, 

estabelecendo um diálogo fundamentado entre os autores e o 

pesquisador. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao término desta pesquisa bibliográfica e com base na 

análise das produções científicas acerca da temática de 

interesse pode-se vislumbrar na literatura como são 

apresentados os motivos que levam estas adolescentes a 

desenvolver algum tipo de transtorno alimentar.  

Um dos fatores de grande importância identificado 

neste trabalho foi à distorção da imagem relacionada à mídia e 

comunicação persuasiva. A persuasão que os veículos de 

comunicação e propaganda divulgam faz com que as jovens 

vistam determinada marca em detrimento a outras.  
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São criados padrões irreais de imagem corporal, o que 

auxilia no desenvolvimento dos distúrbios alimentares, pois as 

adolescentes, invariavelmente, quando têm a imagem 

distorcida de seus corpos, acreditam que as outras pessoas as 

vêem da mesma forma. 

    O tratamento nutricional deve visar à promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, a cessação de comportamentos 

inadequados como a restrição, compulsão, purgação e a 

melhora na relação do paciente para com o alimento e o corpo 

(MATTANA, 2013). 

E importante ressaltar, quem passa ou quem  passou 

por uma fase anoréxica devera ter um acompanhamento de 

uma equipe multiprofissional em seu percurso de vida, Ate que 

este individuo esteja reabilitado, afinal as recidivas são 

frequentes. 

E relevante destacar a importância do profissional de 

psicologia e psiquiatria como fonte de apoio para ajudar, tanto 

no tratamento como no acompanhamento do paciente com 

TA.  A psicoterapia pode ser de grande ajuda na perda de 

peso, associada a uma reeducação alimentar e mudança no 

estilo de vida. 

E importante ressaltar, quem passa ou quem  passou 

por uma fase anoréxica devera ter um acompanhamento de 

uma equipe multiprofissional em seu percurso de vida, Ate que 

este individuo esteja reabilitado, afinal as recidivas são 

frequentes. 

Diante do exposto há necessidade de uma visão mais 

crítica das mensagens que recebemos da mídia e nos 

fortalecermos emocionalmente para lidar com todas essas 

exigências e expectativas da sociedade em relação ao corpo e 
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a beleza, pois existem questões mais importantes para se 

pensar e se construir. O corpo é nossa casa e se preocupar 

com ele é muito importante, mas será que a saúde física, 

social e emocional não seria mais importante que apenas ter 

um corpo magro a qualquer custo. 

Por fim, o que se pode apreender das leituras analisadas 

para a elaboração deste trabalho é que a mídia exerce 

influência às vezes negativa sobre as pessoas, e que as 

pessoas que possuem Transtornos Alimentares sofrem com 

esta doença, na maioria das vezes por não aceitarem que 

estão doentes e que necessitam de tratamento adequado. A 

família também foi outro fator importante para a elaboração 

deste estudo, elas são importantes na evolução e aceitação do 

transtorno vivido. Enfim, com o desenvolvimento deste 

trabalho espera-se contribuir e acrescentar no conhecimento 

da área de saúde aos profissionais que lidam com esta 

temática de forma a reduzir e prevenir complicações 

decorrentes desta patologia. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar que 

estamos vivendo em uma sociedade, onde o consumo é 

valorizado, e os valores materiais e estéticos governam 

nossas vidas como mandamento a serem seguidos. A mídia 

influencia na concepção de normas, comportamento e padrões 

de beleza, ligadas à indústria do corpo.  

Conclui-se então que o fator psicológico deve ser 

bastante estudado, pelos psicólogos frente a esses indivíduos, 

pois essas pessoas têm uma apreensão obsessiva com 



A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO SURGIMENTO DOS TRANSTORNOS 

ALIMENTARES: UMA VISÃO LITERÁRIA 

368 
 

alguma deformidade inexistente ou no mínimo na aparência 

física. É de grande importância que as mídias sociais 

promovam a saúde e o bem estar antes da beleza do corpo. 
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RESUMO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 
consiste na obstrução lenta e progressiva do fluxo aéreo 
pulmonar, sua evolução pode trazer inúmeras complicações 
que podem atingir o estado nutricional do paciente por exigir 
um intenso metabolismo, com o objetivo de compensar o 
esforço gerado pelos músculos para realização da respiração. 
O objetivo desse trabalho foi relatar a conduta nutricional e 
evolução de uma paciente com DPOC, internada em um 
hospital público sediado na cidade de Campina Grande/PB. 
Paciente do sexo feminino, diagnosticada com DPOC e com 
relato de perda de peso, recebeu acompanhamento nutricional 
durante a internação com indicação de um aporte calórico 
condizente às suas necessidades energéticas, seguindo as 
recomendações propostas pela literatura. Foi possível 
observar melhora no quadro de dispnéia, além de uma melhor 
aceitação da dieta e manutenção do peso corporal. O 
acompanhamento nutricional diário é uma prática positiva em 
âmbito hospitalar, visto que permite uma intervenção 
adequada conforme as necessidades do paciente. A terapia 
nutricional mostra-se extremamente importante no tratamento 
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da DPOC, contribuindo para a manutenção, recuperação e 
melhora da qualidade de vida do paciente. 
Palavras-chave: DPOC, acompanhamento nutricional, terapia 
nutricional. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é 

caracterizada pela obstrução lenta e progressiva das vias 

aéreas, podendo ser subdivida em duas categorias: enfisema 

(tipo I) que é caracterizado pelo alargamento e destruição 

anormal e permanente dos alvéolos; e a bronquite crônica 

(tipo II), na qual há uma tosse produtiva com inflamação dos 

brônquios e outras alterações pulmonares (MUELLER, 2010; 

CUPPARI, 2005). 

Os possíveis fatores de risco para o desenvolvimento 

da DPOC são: fumaça do cigarro, poeiras ocupacionais, 

irritantes químicos, poluição ambiental, baixa condição 

socioeconômica e infecções respiratórias graves na infância 

(SOUSA et al., 2011). Porém, o tabagismo continua sendo a 

principal causa de desenvolvimento da DPOC e o 

encorajamento do paciente a medidas antitabagistas é uma 

importante estratégia no tratamento dessa patologia 

(FERREIRA et al., 2006).  

Uma das características importantes da DPOC é a sua 

associação com o estado nutricional, que pode incluir 

desnutrição energética e proteica preexistentes ou 

desenvolvidas com a progressão da doença. Sabe-se hoje que 

alguns fatores podem contribuir para estas perdas nutricionais, 

entre eles, pode-se citar o hipermetabolismo atribuído ao 

aumento do trabalho dos músculos respiratórios, aumentando 
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a taxa metabólica basal, explicando a perda de peso que 

aparece com uma frequência maior em pacientes com DPOC 

grave (CUPPARI, 2005). 

Além dos fatores anteriormente citados, Exel et. al. (2007) 

enfatiza que fatores como tosse, secreção, fadiga, flatulência, 

saciedade precoce, além dos efeitos colaterais provocados 

pelos medicamentos como náuseas, vômito, diarreia, boca 

seca e irritação gástrica podem provocar alterações no 

consumo alimentar, ocasionando um déficit entre ingestão 

calórica e gasto. 

 Dessa forma, entende-se que a intervenção nutricional é 

de suma importância para o controle do balanço energético 

negativo nesses pacientes e a alimentação exerce um papel 

muito importante neste equilíbrio. 

Considerando a importância da terapia nutricional na 

melhora clínica e controle do balanço energético de pacientes 

com DPOC, este trabalho teve como objetivo, relatar o 

cuidado nutricional por meio da dietoterapia, avaliação 

nutricional e evolução clínica e nutricional de uma paciente 

idosa com DPOC, internada em um hospital público sediado 

na cidade de Campina Grande/PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo observacional descritivo, 

desenvolvido em um hospital público da cidade de Campina 

Grande/PB, durante o mês de julho de 2015. 

Inicialmente foi identificada a paciente, entendendo seu 

quadro clínico através de consulta ao prontuário médico. 

Posteriormente, sucedeu-se a visita ao leito para anamnese 
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clínica e alimentar da paciente. A partir disso, obteve-se dados 

antropométricos, sendo peso corporal, estatura, Índice de 

Massa Corpórea (IMC), circunferência do braço (CB), 

circunferência da panturrilha (CP) e dobra cutânea tricipital 

(DCT), a metodologia utilizada para a aferição dessas 

medidas, assim como seus valores de referencia estão 

descritos no quadro abaixo: 

 
Quadro 1 – Metodologia para aferição das variáveis 

VARIÁREIS CATEGORIAS METODOLOGIA 

Índice de Massa 
Corpórea (IMC) 

Magreza < 22 
Eutrofia 22 a 27 
Sobrepeso > 27 

Índice de Massa 
Corporal (IMC) para 
idosos: Peso 
(Kg)/Altura² 
(LIPSCHITZ, 1994 
APUD PFRIMER; 
FERRIOLLI, 2015) 

Circunferência do 
Braço (CB) 

Desnutrição Grave- < 70% 
Desnutrição Moderada- 70 a 
80% 
Leve – 80 a 90 % 
(BLACKBURN; THORNTON, 
1979 apud CALIXTO-LIMA; 
GONZALEZ, 2013) 

 
 
 
 
 
 
A metodologia utilizada 
para aferição desses 
parâmetros seguiu as 
recomendações 
propostas por Sarni 
(2007) 

Dobra Cutânea 
Tricipital (DCT) 

Desnutrição Grave- < 70% 
Desnutrição Moderada - 70 a 
80% 
Leve – 80 a 90 % 
(BLACKBURN; THORNTON, 
1979 apud CALIXTO-LIMA; 
GONZALEZ, 2013) 

Circunferência da 
Panturrilha 

Utilizada para avaliar o 
escore na Mini Avaliação 
Nutricional 
CP < 31 = 0 
CP ≥ 31 = 1 

Fonte própria 

Observou-se ainda presença de alterações 

fisiopatológicas, exames bioquímicos, história dietética, 

antecedentes familiares, bem como, foi realizada a Mini 
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Avaliação Nutricional (MAN), utilizada como uma ferramenta 

de controle e avaliação para identificar pacientes idosos em 

risco de desnutrição. A MAN aborda questões sobre hábitos 

alimentares, aspectos mentais e físicos, avaliados por uma 

escala simples. Por ser uma ferramenta de baixo custo, não 

invasiva e de fácil aplicação pode ser aplicada à beira do leito, 

torna-se uma ferramenta de grande importância e vantajosa 

na utilização da avaliação nutricional (CALIXTO-LIMA; 

GONZALES, 2013).  

Após a obtenção dos dados, realizou-se a intervenção 

nutricional por intermédio da conduta dietoterápica, ajustando 

a ingestão calórica ao gasto energético da paciente, por meio 

do cálculo das necessidades calóricas, além de utilizar as 

recomendações nutricionais especificas para pacientes 

portadores da DPOC, de acordo com Cuppari (2005), Exel et. 

al. (2007) e Mueller (2010). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Identificação do paciente 

Paciente do sexo feminino, 61 anos de idade, 

enfermeira, casada, residente em casa urbana de alvenaria, 

ex-tabagista, fumante de cigarro industrial por 41 anos, 

fazendo uso de 10 a 12 cigarros por dia.  

 

4.2 História clínica e antecedentes familiares 

Há três anos iniciou um quadro de dispneia aos grandes 

esforços. No início do quadro procurou atendimento médico 

ambulatorial onde foi receitado medicamentos como Spiriva e 

Alenia, esses também foram utilizados durante sua internação 

hospitalar. Foi internada cerca de três vezes por apresentar 
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quadro de dispnéia intensa e passou a usar oxigênio (O2) em 

domicilio. Porém, o motivo da internação mais recente 

decorreu de um quadro intenso de dispnéia, na realização de 

pequenos esforços. 

A paciente não relata outras patologias, a exceção da 

neurofibromatose que foi diagnosticada na infância pelo 

aparecimento de alterações na pele e na coluna. E, 

desconhece ter algum tipo de intolerância ou alergia alimentar. 

Possui histórico de genitores paterno e materno com 

cardiopatias. 

 

4.3 Anamnese alimentar 

Ao analisar a anamnese alimentar da paciente identificou-

se que a mesma apresentava uma alimentação fracionada em 

cinco refeições, com um baixo consumo de frutas e vegetais. 

Além disso, observou-se um longo período de jejum (13h 

seguidas) entre as refeições do jantar e desjejum, contribuindo 

para um comprometimento do estado nutricional da paciente, 

uma vez que, longos períodos de jejum são responsáveis pela 

utilização de massa magra e, posteriormente, massa gorda 

(GALLAGHER, 2010).  

 

4.4. Exames bioquímicos 

Os exames bioquímicos realizados durante a internação 

da paciente estão descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Exames laboratoriais da paciente no período de internação 
hospitalar. 

* Fonte: Calixto-Lima e Reis (2012) 

DVR= Dentro dos Valores de Referência; AcVR = Acima dos Valores de 

Referência AbVR= Abaixo dos Valores de Referência 

 

Data da 
Realização 
do Exame 

 
Componente 

 
Valor 

Apresentado 

 
Valor 

Aceitável 
para 

mulheres* 
 

 
Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/07/2015 

Hemoglobina 14,4g/dL 12 a 16g/dL DVR 

Hematócrito 42,9% 37 a 47% DVR 
Hemácias 4,89 mil células 

/mm³ 
4 a 5 mil 

células/mm³ 
DVR 

VCM 88,3fl 80 a 100fl DVR 
HCM 29,6pg 27 a 32pg DVR 

CHCM 33,6% 32 a 35% DVR 
Leucócitos 12,4mil 4 a 11mil 

células/mm³ 
AcVR 

Bastões 6% 3 a 5% AcVR 
Segmentados 88% 55 a 65% AcVR 

Linfócitos 410 células /mm³  20 a 30% 
(1.500 a 

2.500 cél./ 
mm³) 

AbVR 

Monócitos 2% 4 a 8% AbVR 
Plaquetas 193 mil/mm³ 150 a 400mil 

/mm³ 
DVR 

Ureia 43 mg/dL 10 a 40mg/dL AcVR 
AST 20UI/L Até 33UI/L DVR 
ALT 22 UI/L Até 35 UI/L DVR 

Creatinina 0,62 mg/dL 0,6 a 
1,1mg/dL 

DVR 

Glicemia 171mg/dL 60 a 99mg/dL AcVR 
Magnésio 1,9mg/dL 1,8 a 

2,3mg/dL 
DVR 

Cálcio 8,3mg/dL 8,8 a 
10,2mg/dL 

DVR 
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Os exames hematológicos disponíveis da paciente 

demonstram valores de bastões e segmentados acima dos 

valores aceitáveis. O aumento no número dessas células pode 

ser observado em situações de intensa resposta catabólica 

característica da fisiopatologia da desnutrição secundária, 

sendo essa uma possível explicação para os valores obtidos 

da paciente em questão (LIMA et al., 2012). Do mesmo modo 

pôde-se observar valor de uréia um pouco acima da referência 

o aumento deste pode estar associado ao catabolismo 

protéico aumentado, já que a uréia é o produto final do 

catabolismo de proteínas (OLIVEIRA et al., 2012). Observa-se 

ainda que os leucócitos, embora com valor não significativo, 

encontra-se acima dos valores preconizados, podendo estar 

associado à presença de processo inflamatório (LIMA et al., 

2012). 

Os valores de glicemia demonstram estar acima das 

recomendações, salienta-se que a paciente não apresentava 

diagnóstico médico voltado para o diabetes, mas o plano 

dietoterápico fora programado para controle desse quadro 

como forma de prevenção (OLIVEIRA et al., 2012).  

 

4.5 Avaliação antropométrica 

Os valores antropométricos foram aferidos antes de se 

estabelecer a conduta nutricional, bem como, no momento 

anterior a alta hospitalar.  

Para a aferição do peso e altura utilizou-se balança digital 

antropométrica (Welmy®) disponível no hospital. Para aferição 

das dobras e circunferências foram utilizados 

adipometro(Sanny®) e fita métrica não extensível, 

respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Dados antropométricos da paciente 

 
MEDIDAS 13/07/2015 

(Admissão) 
17/07/2015 
(Início da 

intervenção 
nutricional) 

19/07/2015 22/07/2015 
(Alta 

hospitalar) 

     
Peso 

Corporal 
(Kg) 

32 kg  30  - 30 

Estatura (m) - 1,48 - 1,48 
IMC (Kg/m²) - 13,70 - 13,70 

CB (cm) - 18 - 18 
CP (cm) - 21,5 - 21,5 

DCT (mm) - - 5 5 

CB:circunferência do braço; CP: circunferência da panturrilha; DCT: dobra 
cutânea triciptal 

 

Diante do apresentado, é possível observar que a paciente 

apresentou uma perda de 2kg desde a sua admissão 

hospitalar até o inicio da intervenção nutricional 

individualizada,  porém após o estabelecimento da conduta até 

a alta hospitalar foi possível manter o peso, assim como, os 

valores de circunferência e dobras da paciente, sendo essa 

manutenção um ponto positivo, pois como cita Exel et al. 

(2007) pacientes com DPOC podem apresentar alterações na 

composição corporal, como perda de peso, perda de massa 

muscular e, consequente, desnutrição energética proteica que 

são desenvolvidasno progresso da doença. Por essa razão, 

uma nutrição adequada é de fundamental importância no 

tratamento da DPOC (FERNANDES; BEZERRA, 2006). 

Ao avaliar os demais dados antropométricos, observa-se 

que segundo o Índice de Massa Corporal (IMC) para idosos a 

paciente apresentava um estado de magreza (CALIXTO-LIMA; 

GONZALES, 2013). No que se refere aos valores de 
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adequação da DCT (45,45%) e CB (59,40%), pode-se 

observar um estado de desnutrição grave (BLACKBURN; 

THORNTON apud CALIXTO-LIMA; GONZALES, 2013).  A 

DCT(%) é a dobra mais utilizada em prática clínica para 

classificação do estado nutricional, tendo em vista que essa 

região é a mais representativa da reserva de gordura 

subcutânea. E a avaliação da CB torna-se importante, pois 

essa região representa a soma das áreas constituídas pelos 

tecidos ósseo, gorduroso e muscular do braço (CALIXTO-

LIMA; GONZALEZ, 2013). 

Considerando a avaliação nutricional pela metodologia da 

Mini Avaliação Nutricional (MAN), observou-se como Escore 

de Controle 5 pontos e, como Escore de avaliação, 8 pontos; 

tendo como resultado final 13 pontos, caracterizado um 

quadro de desnutrição, visto que o indicador refere que 

pontuações menores que 17 é indicativo dessa condição 

clínica. 

 

4.6 Intervenção nutricional 

Entendendo a necessidade de controlar a ingestão calórica 

em relação ao gasto de energia para prevenir o balanço 

energético negativofoi estabelecida a conduta nutricional da 

paciente. 

Foi calculada as suas necessidades energéticas através da 

equação de Harris & Benedict, conforme recomendado 

porCuppari (2005), obtendo-se um valor de 1757,09 Kcal. Vale 

destacar que para os cálculos foi utilizado o peso ideal (53,66 

Kg) da paciente. 

Para a estimativa dos macronutrientes foi utilizada a 

recomendação proposta por Cuppari (2005), que estabelece 

50 a 60% de carboidrato, 25 a 30% de lipídios e 15 a 20% de 
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proteínas. Além disso, foi respeitada a recomendação de 

Mueller (2010) para uma ingestão proteica suficiente de 1,2 a 

1,7g /kg para manter ou restaurar os pulmões e a força 

muscular, bem como para promover a função imunológica. 

Diante disso, para o estabelecimento da conduta foram 

considerados 55% de carboidrato (241,60g/ 966,40 kcal), 19 % 

de proteína (83,46g/ 333, 84 kcal - aproximadamente 1,6g/kg) 

e 26% de lipídios (50,76g/ 456,84 kcal). 

A dieta foi estimada com base no sistema de equivalentes, 

através da ficha de análise geral proposta por Costa (2013). 

O cardápio qualitativo foi proposto, de acordo com seus 

hábitos e restrições alimentares, contando com a indicação de 

um suplemento hiperproteico (Nutridrinkprotein®), fornecido 

via oral, duas vezes por dia (lanche da manhã e lanche da 

tarde), salienta-se que os valores de carboidrato, proteína e 

lipídio deste foram subtraídos da dieta. 

Para aumentar o aporte calórico da dieta foi utilizado um 

suplemento, o Calogen®, que é uma emulsão de lipídeos, com 

alto teor de mono e poli-insaturados, sendo oferecido através 

da diluição em sucos, três vezes ao dia, contribuindo, dessa 

forma, com um adicional de 405Kcal. Vale destacar que a 

literatura recomenda que pacientes portadores de DPOC que 

se encontram desnutridos necessitam de um adicional de 500 

a 1000 Kcal para auxiliar no ganho de peso (CUPPARI, 2005; 

EXEL, 2007). 

Segundo Exel (2007), a recomendação clássica para 

pacientes com DPOC é de uma dieta hiperlipídica, 

hipoglicidica e normoproteica, porém pode-se ressaltar que 

uma alimentação pobre em carboidrato pode gerar um quadro 

de cetose, catabolismo excessivo de proteínas e perda de 

eletrólitos. A justificativa para o aumento do conteúdo lipídico 
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associada à diminuição do carboidrato é para minimizar a 

produção de dióxido de carbono (CO2), pois elevados níveis 

de CO2 pode representar complicações aos pacientes com 

ventilação mecânica. 

Vermereen (2001), afirma que estudos publicados 

recentemente demonstram que embora um alto conteúdo de 

carboidrato aumente o quociente respiratório, os pacientes 

que receberam alto teor de gordura apresentaram piora na 

dispnéia. 

Conforme Cuppari (2005), estudos recentes não mais 

preconizam dietas com alto teor de gordura, 

comparativamente aos carboidratos, mas recomenda oferta 

adequada para atingir ou manter o estado nutricional mais 

próximo possível do condizente com menor morbidade. 

Foi realizado o acompanhamento diário da paciente, 

sempre que possível, após as principais refeições, para 

averiguar algum desconforto gastrointestinal e/ou respiratório. 

Não foram observadas intercorrências. 

A paciente foi orientada, quanto a descansar antes do 

horário da realização das refeições, comer devagar, não fazer 

a ingestão de líquidos junto com os alimentos, ingerir no 

mínimo 30 minutos depois, assim como, em relação à posição 

na hora de realizar a refeição (sentada). 

Desde o inicio da internação foi preconizada uma dieta 

de consistência normal e, não houve a necessidade de realizar 

alterações. 

Como evolução da paciente, foi possível observar uma 

melhora do apetite e na aceitação da dieta, pós-intervenção 

nutricional. Não foi possível analisar evolução frente aos 

parâmetros bioquímicos por não ter exames disponíveis pós-

estabelecimento da conduta. 
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Foi elaborada uma dieta de alta para a paciente, 

baseada nas necessidades energéticas já mencionadas, 

objetivando que a mesma atinja o seu peso ideal, porém como 

a paciente não tem acesso em casa aos suplementos 

prescritos no hospital, o adicional calórico de 500 Kcal foi 

inserido no cálculo energético, por meio da proposta de 

alimentos disponíveis em domicilio, ou seja, do total de 

calorias calculado através da equação de Harris & Benedict, 

acrescentou-se 500 Kcal às necessidades energéticas 

(1757,09 Kcal + 500 Kcal = 2257,09 Kcal). Logo, o plano 

alimentar foi elaborado de acordo com a sua realidade, 

considerando seus hábitos e restrições alimentares.  

Além disso, a paciente foi orientada a procurar o profissional 

nutricionista, destacando a importância do acompanhamento 

do seu estado nutricional e melhora na qualidade de vida. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diante do caso clínico apresentado, observou-se a 

importância do acompanhamento nutricional de pacientes 

acometidos por DPOC, devido à demanda metabólica imposta 

pelo organismo para compensar o esforço gerado pelos 

músculos para realização da respiração; assim como, corrigir 

o quadro de desnutrição geralmente presente nesses 

pacientes; contribuindo para diminuir os riscos de mortalidade.  

A intervenção nutricional é de extrema relevância, visto 

que há uma necessidade de adequação entre gasto e ingestão 

calórica. 

 Apesar do curto tempo de intervenção, a prescrição 

dietoterápica contribuiu para a manutenção do peso e medidas 

antropométricas. 
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No que se refere às recomendações propostas na literatura, 

deve-se ressaltar que os pacientes podem responder de forma 

diferente ao estabelecido, por isso há uma necessidade de 

acompanhamento direto por parte do ,profissional nutricionista 

para adequar a dieta as respostas metabólicas impostas pelo 

organismo. 
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RESUMO: A gastrite geralmente ocorre quando 
anormalidades químicas infecciosas ou neurais perturbam a 
integridade da mucosa do estomago a causa mais comum é a 
infecção por Helicobacter pylori, uma bactéria gram-negativa 
que é pouco resistente ao meio caído do estômago. O objetivo 
deste trabalho foi relatar a terapia e evolução nutricional de 
uma paciente com quadro clínico de gastrite por H.pilory 
acompanhada no Centro de Reabilitação Municipal de 
Cuité/PB. Paciente do sexo feminino, com 61 anos de idade, 
foi acompanhada em maio de 2015, em que a conduta 
nutricional levou em consideração as recomendações 
propostas para a patologia em questão. No decorrer dos dias 
observou-se adesão da paciente a intervenção nutricional e 
terapêutica medicamentoso, apresentando melhora no quadro 
clínico com redução de peso. De acordo com os dados 
bioquímicos observou-se redução do colesterol, dos 
triglicerídeos e da glicose em jejum. Esse acompanhamento 
repercutiu positivamente no caso clínico. Conclui-se que a 
terapia nutricional é extremamente importante para a 
recuperação da saúde do paciente, por auxiliar no tratamento 
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e controle da gastrite e suas complicações, melhorando sua 
qualidade de vida, entretanto a alimentação juntamente com a 
terapêutica medicamentosa, são aspectos primordiais na 
evolução dietoterápica e no processo de recuperação. 
Palavras-chave: Gastrite, Terapia Nutricional, Evolução 
Dietoterápica. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gastrite geralmente ocorre quando anormalidades 

químicas infecciosas ou neurais perturbam a integridade da 

mucosa do estomago a causa mais comum é a infecção por 

Helicobacter pylori, uma bactéria gram-negativa pouco 

resistente ao meio ácido do estômago. A infecção pelo H. 

pylori induz a inflamação pelas respostas inata e imune 

sistêmica (MAHAN, 2014). 

A infecção pelo H. pylori é responsável pela maioria dos 

casos de inflamação crônica da mucosa gástrica e úlcera 

péptica, câncer de estômago e gastrite atrófica (inflamação 

crônica com deterioração da membrana mucosa e glândulas), 

resultando em acloridia e perda de fator intrínseco (SELGRAD 

el al, 2008). 

Essa infecção não se resolve espontaneamente, os riscos 

de complicações aumentam com a duração da infecção. 

Outros fatores que afetam o risco de consequências 

patológicas, incluindo a idade do paciente, são fatores 

genéticos relacionados ao hospedeiro, e o estilo de vida e a 

saúde geral do paciente. Portanto a terapia nutricional é de 

extrema importância mesmo durante o tratamento 

medicamentoso, pois auxilia na redução dos sintomas 
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desconfortantes provocados pela inflamação e ainda tem um 

papel fundamental na prevenção dos efeitos colaterais 

provocados pelo princípio ativo medicamentoso, além de 

retardar a progressão da doença (GUZZO et al., 2005). 

A prevalência de infecção por H. pylori geralmente 

correlaciona-se à geografia e as condições socioeconômicas 

da população. Varia de aproximadamente 10%, nos países 

desenvolvidos, a 80% nos países em desenvolvimento. 

Embora a gastrite seja uma observação característica, apenas 

10% a 15% dos indivíduos infectados pelo organismo 

desenvolvem ulceração sintomática, e aproximadamente 1% 

desenvolve câncer de estômago (ERNEST et al, 2006). 

Este trabalho tem como objetivo relatar a terapia e 

evolução nutricional de uma paciente diagnosticada com 

Gastrite por H. pylori acompanhada no Centro de Reabilitação 

Municipal de Cuité/PB. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo observacional e 

descritivo, desenvolvido no Centro de Reabilitação Municipal 

pertencente à cidade de Cuité-PB, localizada na região do 

Curimataú do interior da Paraíba, em maio de 2015. 

 Os dados foram coletados mediante o consentimento da 

instituição e paciente, para acesso ao seu prontuário, 

prescrições, dados bioquímicos e antecedentes médicos. 

 Foi utilizado um questionário semi-aberto, aplicado com a 

paciente a cada retorno. O qual continha indagações da 

anamnese alimentar incluindo um inquérito com fracionamento 

de porções, tipos de preparações e horário do consumo diário, 
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identificando as preferências, aversões e alergias alimentares, 

verificando os antecedentes fisiológicos e patológicos 

familiares e pessoais. 

 Em seguida foi realizado o exame físico com foco na 

nutrição, juntamente com avaliação antropométrica que 

verificou-se, medidas de circunferência de cintura, quadril, 

braço e punho, o peso e altura para classificação do estado 

nutricional de acordo com o índice de massa corporal (IMC) e 

as estimativas da necessidade energéticas conforme Mahan, 

Escott-Stump (2010). 

 Após a análise do conjunto de informações nutricionais e 

bioquímicas observadas, realizou-se o diagnóstico clinico 

definitivo da paciente, facilitando a escolha da melhor conduta 

dietoterápica a ser seguida. O planejamento alimentar levou 

em consideração qual a melhor intervenção, com o objetivo 

dietoterápico específico da patologia. No entanto, obteve um 

plano alimentar individual e especifico, com cálculo das 

estimativas de necessidade energética utilizando o valor 

calórico total (VET), de acordo com as recomendações 

propostas com Mahan, Escott-Stump (2010) e Riela e Martins 

(2013). 

 A evolução dietoterápica foi realizada considerando o 

estado nutricional e bioquímico da paciente, desde a primeira 

consulta até os últimos dois retornos em maio de 2015 com 

intervalos de 15 dias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A paciente F. A. de A., do sexo feminino, com 61 anos 

de idade. Residente na zona rural no Sítio Olho D‟água da 
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Palmeira, que pertence ao município de Cuité-PB. A mesma 

foi atendida no Centro Especializado em Reabilitação (CER), 

do município. O acompanhamento pela atual equipe de 

discente teve duração de 25 dias, para o planejamento 

alimentar levou em consideração, idade, sexo e condições 

sócio econômicas. 

 A mesma foi diagnosticada com gastrite erosiva pilórica 

e leve de antro, patologia responsável pelos principais 

sintomas que a incomodavam, além de apresentar um 

segundo diagnóstico de dislipidemia detectado por meio dos 

seus exames bioquímicos. 

Ao analisar o inquérito alimentar da paciente, observou-

se alto consumo calórico no desjejum, almoço e jantar, devido 

à ausência do lanche da manhã e da colação. Uma grande 

concentração de calorias vazias no almoço e no jantar, com o 

consumo elevado de frituras e carboidratos. O intervalo entre 

as refeições do jantar e café da manhã, observou-se um 

intervalo de 13 horas de jejum o que poderia ser a explicação 

da pirose noturna pelo aumento dos ácidos gástricos além de 

causar hipoglicemia. A paciente relatou não apresentar 

intolerâncias ou alergias a quaisquer alimentos. 

Na primeira avaliação antropométrica notou-se que o 

peso era de 72 kg e altura de 1,52 m, com IMC de 

30,36Kg/m², sendo assim classificada com estado nutricional 

de obesidade classe I segundo a tabela de IMC para adultos, 

WHO, 1997; as medidas apresentadas foram de cintura 95 

cm, quadril com 105 cm e a circunferência do braço de 35,5 

cm. 

De acordo com essas informações, calculou-se o peso 

ajustado para estimativa das necessidades energéticas, em 
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que obteve-se um valor de 55 Kg como sendo o peso 

ajustado, o qual foi utilizado devido ao fato de que apenas 

25% do tecido adiposo é metabolicamente ativo, o que sugere 

que fórmulas que utilizam o peso atual para estimativa do GET 

podem estar superestimando-o (SILVA, 2010); e os de Taxa 

Metabólica Basal (TMB) igual á 1292,53 Kcal e o Valor 

Energético Total (VET) foi de aproximadamente 2055 Kcal. 

A distribuição dos macronutrientes seguiu os valores 

recomendados pelas DRIs, (IOM, 2002) foram adequados em 

proporções especificas de acordo com a necessidades da 

paciente. Os valores estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1.  Distribuição de macro-nutrientes. 

Carboidratosa Proteínasa Lipídiosa 

57% 18% 25% 

292,85 g 92,48 g 57 g 

1171,41 Kcal 369,92 Kcal 513,78 Kcal 

 a
Valores recomendados pela DRIs (IOM, 2001) 

 

 Apesar de manter o cardápio normolipídico, observou-se a 

qualidade dos lipídios oferecidos sendo necessária a 

adequação das gorduras monoinsaturadas, poli saturadas e 

saturadas (MPS), e os valores obtidos estão no quadro abaixo: 

 

Tabela 2. Cálculo das gorduras MPS 

Monoinsaturada Poli-insaturada Saturada 

15% 6,7% 6,6% 
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Até 20%ª Até 10%ª < 7 %ª 

                           a
Valores recomendados pela DRIs (IOM, 2001) 

 

Diante dos cálculos individualizados realizados para a 

paciente, o plano alimentar  a ser seguido tornou-se mais 

adequado para o seu perfil com melhor distribuição de 

carboidratos que passaram a ser compostos com os 

complexos como inhame, batata doce e porções adequadas 

de frutas, e também melhor qualidade e quantidade de lipídios, 

houvendo restrição das frituras e o excesso de gordura 

saturada, e adicionadas as gorduras fontes de vegetais como: 

ômega 6 e 9, azeite de oliva, óleo de semente vegetal e ainda 

o ômega 3 presente em sardinha fresca que auxiliam na 

redução do colesterol LDL, por aumentar os níveis de HDL 

séricos  que protege contra doença cardíaca por realizar o 

transporte reverso do colesterol, (MAHAN; ESCOTT-STUMP; 

RAYMOND, 2010), para auxiliar nesse processo recomendou-

se a prática de exercício físico regular, a paciente relatou que 

esta realizando caminhadas diárias durante 30 minutos. Outro 

componente importante para o tratamento da dislipidemia foi à 

implementação de 21g de fibras na dieta, visto que a fibra 

dietética reduz o colesterol sanguíneo e auxilia na perda de 

peso (MC ARDLE, 2014). A dieta foi fracionada em 6 refeições 

diárias com intervalo de 3 horas cada, com exceção do 

intervalo noturno que foi de 7 horas. 

No estudo realizado por Cunha e Sampaio (2015) que 

avaliava os aspectos dietéticos do cardápio de uma empresa 

de construção civil, ele observou que em relação aos 

macronutrientes a oferta de carboidratos estava adequada as 

recomendações, no entanto a oferta de lipídios estava muito 
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acima do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, sendo 

que o colesterol chegava a 160 mg, as gorduras saturadas 

acima de 10% e as gorduras poli insaturadas estavam em 5,7 

%. No entanto a quantidade de fibra alimentar oferecida 

encontrava-se conforme a recomendado de 25 g. 

 Nos exames bioquímicos apresentados a maior parte dos 

testes encontrava-se dentro da faixa de normalidade 

esperada, como mostra a tabela 3, abaixo: 

 

Tabela 3.  Exames apresentados pela paciente. 
EXAMES DATAS 
 12/12/ 2014 18/05/2015 

HEMÁCIAS 9,45 - 

HEMOGLOBINA 14,6 13,7 

HEMATÓCRITO 44% 43,9 

PLAQUETAS 263.000 mm³ 261.000 mm³ 

LEUCÓCITOS 7400 75000 

TRIGLICERÍDEO 367 mg/dL 172  mg/Dl 

COLESTEROL 201 192 

UREIA  23 - 

CREATININA 0,96 mg/dL 1mg/dL 

GLICOSE EM JEJUM 101 89 

TGO 31 - 

TGP 35 - 

 

De acordo com os resultados dos exames bioquímicos 

observou-se que os níveis de hemoglobina e hematócrito 

encontram-se no normal, uma vez que os valores de 

referência para mulheres de hemoglobina são de 12 – 16 g/dl, 

e para hematócrito são de 35–47 %. Os valores encontrados 
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de plaquetas e leucócitos encontram-se dentro dos níveis 

normais. (MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2010; 

MOTTA, 2003). 

Os valores de creatinina estão dentro da normalidade, 

visto que os valores normais são de 0,6 a 1,5 mg/dl e a 

paciente encontra-se com valores de 0,98mg/dl e 1,0 mg/dl. A 

creatinina é produto da excreção normal da quebra muscular e 

este valor é controlado pela diálise. Uréia encontra-se normal 

com valores de referência entre 10 e 45 mg/dl. Ainda os 

valores de glicose em jejum estão na faixa de normalidade, 

visto que os valores normais devem ser abaixo de 110 mg/dl. 

Os valores normais de TGO são de 5-40 U/L e TGP é 7-56 

U/L, sendo assim os valores da paciente encontraram-se 

dentro do esperado (MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 

2010). 

Já os valores de triglicerídeos e colesterol séricos 

estão acima do normal uma vez que os valores de referências 

são de colesterol ótimo menor que 130 mg/dl e de triglicerídeo 

até 150 mg/dl, sendo de suma importância a orientação 

dietoterápica com adequação lipídica (MAHAN; ESCOTT-

STUMP; RAYMOND, 2010). 

A paciente faz uso de Neoprazol que é um 

medicamento cuja substância ativa é o omeprazol, onde 

noventa a e cinco por cento ligam-se à proteína podendo 

provocar diminuição da absorção de nutrientes importantes 

como o ferro, vitamina B12 além de diminuir a secreção do 

ácido gástrico. Nesse sentindo é essencial que a terapia 

nutricional seja rica em fontes alimentares desses nutrientes, 

como por exemplo, ovos e vegetais folhosos, para a eficaz 

prevenção de carências ou patologias advindas de tais como a 
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anemia. Em nível sanguíneo é possível observar um aumento 

de TGO, TGP, FA, Br, creatinina e diminuição de glicose e 

sódio com o uso prolongado desse medicamento (Magalhães, 

1993; Reis, 1993 e 2001). 

 Diante da conduta adotada, foi possível notar uma 

evolução positiva da paciente, observando pelos dados 

antropométricos nos quais a paciente diminuiu 6 Kg de forma 

regular e saudável migrando assim da classificação anterior de 

obesidade classe I para apenas sobrepeso, como expresso na 

figura 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolução dietoterápica dos dados antropométricos. 

 

 

 Além disso, observou-se melhora no quadro de gastrite 

com ausência dos sintomas anteriores de refluxo esofágico, 

pirose e dores esofágicas.  

  

 

 Em um trabalho desenvolvido por Ddine et al (2012), 

com pacientes diagnosticados com gastrite, observou-se que 

0 50 100

PESO kg

IMC Kg/m²

PESO kg IMC Kg/m²

2º Retorno 66 27,8

1º Retorno 67,5 28,4

Consulta 72 30,36
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58,6% dos casos analisados tinha forte relação com os hábitos 

alimentares inadequados, como por exemplo, o consumo de 

líquidos durante as refeições, a realização da refeição de uma 

forma rápida e com pouca mastigação. Outro dado importante 

é que 6 % dos pacientes com gastrite e presença de H. pylori 

apresentaram alteração de peso durante o tratamento e 6% 

apresentaram gastrite com ausência dessa bactéria, 

apresentando também alteração no peso. Desta forma, as 

modificações ocorridas no estado nutricional dos pacientes 

têm mais relação com a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis do que com características fisiopatológicas do 

indivíduo com gastrite. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Frente ao exposto, observou-se a importância do controle 

do ganho de peso para evitar as possíveis complicações para 

a patologia em questão (Gastrite), assim como, ressalta-se a 

importância de uma conduta dietoterápica adequada para 

melhora do quadro de saúde do paciente, escolhendo a 

principal patologia como foco do tratamento, porém pensando 

também na prevenção das demais patologias por carências 

nutricionais como a anemia, e assim evitar o agravamento do 

estado de saúde do paciente. E dando a devida atenção para 

o tratamento da dislipidemia que se deu nesse caso, pode ser 

revertida com uma conduta dietoterápica adequada e 

individualizada tanto para as necessidades do indivíduo como 

também para sua condição financeira e cultural, atitude 

profissional que podem ser determinante para que o paciente 

tenha adesão total da dieta e consiga atingir mais facilmente 
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os objetivos nutricionais verificadas em cada 

acompanhamento e garantindo a progressão e o 

restabelecimento do seu estado nutricional. 
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RESUMO: A desnutrição representa risco elevado de 
complicações e de morte para a criança e sua prevalência em 
crianças hospitalizadas é elevada, tendo se mantido entre 15 a 
30% nos últimos 20 anos.  Neste âmbito, a Terapia Nutricional 
Enteral (TNE) contribui para o sucesso da reabilitação do 
paciente pediátrico hospitalizado. Tendo em vista que a 
implementação de protocolos de TNE em crianças 
hospitalizadas é escassa na literatura e potencialmente auxilia 
na redução da desnutrição hospitalar nessa faixa etária, o 
objetivo desse trabalho é a elaboração e descrição de um 
protocolo de TNE para crianças hospitalizadas. Para a 
elaboração do mesmo foi feito um levantamento bibliográfico, 
tendo sido selecionados artigos publicados de 2004 a 2014, 
em inglês e português nas bases de dados Scielo, Medline, 
Lilacs e Pubmed, incluindo recomendações nacionais e 
internacionais das sociedades científicas da área. A proposta 
elaborada do protocolo contemplou aspectos relevantes para a 
conduta nutricional em crianças hospitalizadas em TNE. A 
implementação de protocolos mostra-se eficaz na aplicação de 
condutas e intervenções mais adequadas à assistência 
nutricional. Este artigo propõe direcionamentos nutricionais 

mailto:renatapo77@gmail.com
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adequados para um melhor suporte nutricional para crianças 
hospitalizadas, além de ser base para novos estudos. 
Palavras-chave: Suporte nutricional. Estado nutricional. 
Desnutrição.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A nutrição é um dos fatores capazes de promover o 

crescimento e desenvolvimento satisfatório de crianças e 

adolescentes. Nestes, a alimentação, desde os primeiros anos 

de vida, deve ser composta por uma dieta balanceada, com 

nutrientes de qualidade e em quantidade adequados à idade, 

ao gênero e à atividade física. No entanto, algumas condições 

específicas cursam com desnutrição, podendo ser resultado 

da ingestão inadequada de nutrientes por privação de 

alimentos, ou ainda ser causada secundariamente, pelo 

inadequado aproveitamento funcional e biológico dos 

nutrientes disponíveis ou por hipermetabolismo gerado por 

algumas patologias de base (ACIOLLY, PADILLA, 2007). 

Vale ressaltar que independente do tipo de desnutrição, 

esta condição representa risco elevado de complicações e de 

morte para a criança. E apesar dos avanços na qualidade dos 

cuidados clínicos, a sua prevalência manteve-se entre 15-30% 

nos últimos 20 anos (SILVA et al., 2013).  

Desta forma, a Nutrição Enteral (NE) tem sido bastante 

empregada, regulamentada, no Brasil, pela Resolução RDC nº 

63/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

e definida como alimento para fins especiais, com ingestão 

controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de 

composição definida ou estimada, especialmente formulada e 

elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado ou 
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não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou 

complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou 

não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime 

hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou 

manutenção dos tecidos, órgãos ou sistema (BRASIL, 2000). 

A prescrição da terapia nutricional é um processo 

complexo, de responsabilidade do nutricionista e contribui para 

o sucesso da reabilitação do paciente pediátrico hospitalizado. 

Esta pode ser influenciada por fatores tais como 

intercorrências, estado nutricional, doença de base e vias de 

administração. Devem ser considerados para tal ação, o 

estado nutricional do paciente, necessidades energéticas, a 

distribuição de macro e micronutrientes, o tipo de dieta a ser 

ofertado, osmolaridade e velocidade de infusão (CAPANELLA 

et al., 2008).  

O uso de protocolos é prática comum em muitas 

instituições de saúde, onde são utilizados para padronizar e 

uniformizar os procedimentos e informações do atendimento 

ao paciente (DORNELLES et al., 2009).   

Neste âmbito, considerando a importância do suporte 

nutricional adequado para a reabilitação da criança e do 

adolescente, foram propostas orientações padronizadas, sob a 

forma de um protocolo, para implementação da TNE, sendo 

este um instrumento de operacionalização dos procedimentos 

do profissional nutricionista que atua no nível terciário de 

assistência à saúde em pediatria.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se da construção de um protocolo para TNE em 

crianças hospitalizadas. Para a o levantamento bibliográfico 
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foram selecionados artigos publicados em inglês e português 

nas bases de dados Scielo, Medline, Lilacs e Pubmed, entre 

os anos de 2004 a 2014. Para a construção do protocolo 

foram pesquisadas diretrizes propostas por sociedades 

nacionais e internacionais como: Diretrizes da Sociedade 

Americana de Nutrição Enteral e Parenteral (ASPEN), da 

Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral 

(ESPEN), da Sociedade Canadense de Pediatria e 

documentos da Sociedade Médica Brasileira (Projeto 

Diretrizes). Além destes também foram pesquisadas 

referências clássicas como a Sociedade Brasileira de Pediatria 

e livros contendo informações gerais e específicas 

relacionadas ao assunto pesquisado. Os descritores utilizados, 

em português e em inglês, como fonte de busca foram: 

nutrição, enteral, protocolo e pediatria.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Procedeu-se a busca de estudos sobre o uso e impacto 

de protocolos de TNE em crianças hospitalizadas, em bases 

de dados nacionais e internacionais, a saber: Scielo, Medline, 

Lilacs, Pubmed, onde foram encontrados 217 artigos, sendo 

que 205 foram excluídos por não responderem à questão 

norteadora e 12 por se repetirem em mais de uma base de 

dados. Assim a amostra de estudos analisados se compôs de 

4, dispostos 1 na Medline e 3 no Lilacs. Os quatro artigos 

selecionados direcionam seus achados quanto ao uso de 

protocolos de nutrição enteral em crianças criticamente 

enfermas ou em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

A partir das evidências obtidas através da revisão de 

literatura foi construído um protocolo, tendo como base 
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documentos nacionais e internacionais que normatizam o 

suporte nutricional em pediatria. Realizou-se uma pesquisa de 

comparação entre as Diretrizes Canadenses, ASPEN e o 

Projeto diretrizes, observando quais ítens eram contemplados 

(Quadro 1). A partir daí estruturou-se o documento no intuito 

de abranger o maior número de informações úteis a serem 

utilizados na prática clínica diária do nutricionista. 

 

Quadro 1. Itens presentes nas Diretrizes sobre Terapia 
Nutricional Enteral em Pediatria 

 Canadian Guidelines, 

2007 

ASPEN, 

2002 

Projeto 

Diretrizes, 2011 

Necessidades nutricionais X X X 

Método de administração da 

dieta Enteral  

X   

Início e Progressão da Nutrição 

Enteral (NE) 

X   

Complicações da NE X   

Seleção da via de acesso X X  

Monitoramento da NE X X  

Acompanhamento do estado 

nutricional 

X X  

Transição de NE para via oral X   

Recomendações em situações 

específicas 

X   

A proposta do protocolo contemplou aspectos 

relevantes para a conduta nutricional em crianças 

hospitalizadas em TNE, as informações foram dispostas em 

etapas, apresentadas de maneira sequencial das menos às 

mais complexas, podendo ser didaticamente divididas da 

seguinte forma: avaliação do estado nutricional, definições, 

prescrição dietoterápica e monitorização da nutrição enteral. 
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Avaliação do estado nutricional: inicialmente foi 

padronizada a avaliação antropométrica por faixa etária - 

recém-nascidos (0 a 28 dias), crianças (0 a 10 anos) e 

adolescentes (10 a 19 anos). E em situações especiais 

(paralisia cerebral e síndrome de Down); avaliação clínica; 

exame físico, bioquímico e anamnese alimentar.  

Definições: nutrição enteral, legislação, indicações e 

contraindicações, vias de administração e métodos de infusão, 

seleção da via de acesso, tipos de fórmulas enterais.  

Prescrição dietoterápica: foram definidas as 

recomendações de energia, hídricas, macro e micronutrientes 

para crianças e adolescentes em situações normais e 

específicas (desnutrição, fibrose cística, insuficiência renal 

crônica e crianças gravemente enfermas); foi também 

proposta, no protocolo, uma ficha de prescrição nutricional da 

dieta enteral (Figura 1), a qual deverá ser preenchida pelo 

profissional responsável e encaminhada à equipe de 

enfermagem, no intuito de orientar a administração da mesma. 

Monitorização: velocidade de infusão no início e 

progressão da alimentação enteral; tolerância alimentar; 

verificação de resíduo gástrico; acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento; complicações associadas à 

nutrição enteral; transição da NE para a via oral. 

Apesar dos avanços na qualidade dos cuidados 

clínicos, a prevalência de desnutrição em crianças 

hospitalizadas ainda é alta e permanece imutável nos últimos 

20 anos, girando em torno de 15-30% dos pacientes, em 

hospitais pediátricos (SILVA et al., 2013; CAVENDISH et al., 

2010). Guimarães et al. (2007), ao estudar 414 crianças em 

um hospital de São Paulo, encontrou percentual de 57% de 

desnutridos.  

5 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Hospital Universitário Onofre Lopes  

Divisão de Nutrição e dietética 

 
Nome: ______________________________________ Idade: _______ 
Diagnóstico:________________________________________________ 
Tipo de dieta: _________________Tipo de Sonda: ________________ 
Peso: ______Kg  Estatura/comprimento:______ m       IMC: ___ Kg/m² 
Diagnóstico nutricional:  _______________________________________ 
Dieta em Bomba de Infusão (BI)/gravitacional : _____ mL/h  
Gavagem: __________ mL/etapa  Volume: ___________mL/dia    
Horários: __________________________________________________ 
Oferta:  
VCT: _____________ Kcal/dia  
CHO: _____________ g _________ Kcal 
PTN: _____________ g _________ Kcal __________g/Kg/dia 
LIP: _____________ g _________ Kcal 
Água: ___________________________ 
 
Necessidades nutricionais:  
VCT: _____________ Kcal/dia  
CHO: _____________ g _________ Kcal 
PTN: _____________ g _________ Kcal __________g/Kg/dia 
LIP: _____________ g _________ Kcal 
Água: ________________ 
 
Água para lavagem da sonda: ________ mL após a refeição 
Água nos intervalos: ___________ mL (1 hora antes da dieta) 
 
RECOMENDAÇÕES: administrar a dieta em temperatura ambiente; manter o decúbito 
elevado em cerca de 90º.  
 
ATENÇÃO: em caso de intercorrências relacionadas à dieta, comunicar imediatamente ao 
nutricionista e/ou médico antes de efetuar quaisquer modificações. 
 
DATA: ____/_____/______               Nutricionista responsável: 
_________________________ 
 
OBSERVAÇÕES: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ficha de prescrição nutricional 
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A desnutrição é comum entre essas crianças, e é com 

frequência pouco reconhecida e, consequentemente, não 

tratada. Essa condição eleva consideravelmente o risco de 

morbimortalidade, a permanência e os custos da internação 

hospitalar, tendo impacto na rotatividade dos leitos e no 

atendimento à população. A identificação precoce aliada ao 

tratamento eficaz podem contribuir para redução no tempo de 

hospitalização, de ações iatrogênicas, bem como de 

transtornos familiares (CAVENDISH et al., 2010). 

A Terapia Nutricional constitui um aspecto fundamental 

da assistência à criança doente, a qual está em plena fase de 

crescimento e desenvolvimento, apresentando consumo 

calórico e protéico aumentado em relação ao do adulto, o que, 

por si só, justifica um planejamento nutricional particularizado 

(BORGES; ANDRADE, 2011). 

Tendo em vista a alta prevalência de desnutrição 

hospitalar em pacientes pediátricos e a importância da 

implementação de um plano dietoterápico para sua 

recuperação, a instituição de protocolos para a terapia 

nutricional é fundamental para que se estabeleçam práticas 

adequadas (SILVEIRA; MORAIS, 2013). 

Os protocolos são as rotinas dos cuidados e das ações 

de gestão de um determinado serviço, equipe ou 

departamento, respaldados em evidências científicas atuais, 

por profissionais experientes e especialistas em uma área e 

que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos 

clínicos dos trabalhadores dos serviços de saúde (WERNECK; 

FARIA; CAMPOS, 2009). Nestes, eles são utilizados com o 

intuito de padronizar e uniformizar procedimentos, devendo 

ser capazes de armazenar dados, possibilitando controle, 
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análise, acompanhamento, além de contribuir para tomadas 

de decisão mais seguras e eficazes (CALDAS et al., 2013). 

Um estudo feito por Campos et al. (2006) com 31 

pacientes críticos adultos, após a implementação de um 

protocolo com avaliação nutricional detalhada e prescrição 

dietética padronizada, demonstrou otimização da dieta enteral 

ofertada, melhorando o aporte calórico-protéico fornecido aos 

indivíduos da pesquisa. 

De acordo com Silva (2010), a instituição de protocolos 

clínicos referentes a todas as etapas da terapia nutricional 

definidas na legislação poderia representar grande avanço no 

tratamento do paciente hospitalizado e reduzir drasticamente a 

desnutrição nessa população. Este achado corrobora com 

resultados encontrados no estudo feito por Zamberlan et al. 

(2011), o qual afirma que a Intervenção nutricional em 

crianças com foco no adequado fornecimento de macro e 

micronutrientes guiada por protocolos pode ajudar a reduzir os 

déficits nutricionais durante a internação em UTI pediátrica.  

Wong et al. (2013), ao realizarem uma revisão 

sistemática sobre o impacto do uso de protocolos de terapia 

nutricional em UTI pediátrica, demonstrou que a introdução de 

um protocolo de nutrição enteral pode melhorar a tolerância a  

alimentação através da redução de complicações 

gastrointestinais, infecciosas e  melhora na oportunidade de 

iniciação de alimentação e atingir as necessidades nutricionais 

de crianças gravemente doentes.  

Esses resultados estão em consonância com o estudo 

realizado por Meyer et al. (2009), que ao avaliar o impacto de 

protocolos de alimentação enteral em práticas de apoio 

nutricional através de um processo de auditoria, demonstrou 

7 
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que os protocolos de alimentação melhoraram práticas 

nutricionais em uma UTI pediátrica.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

O protocolo proposto é um instrumento inovador, tendo 

em vista sua escassez na literatura, complexidade e presença 

de informações úteis disponibilizadas para serem aplicadas na 

prática de nutrição clínica pediátrica. Este pode, por sua vez, 

possibilitar o estabelecimento de critérios de avaliação 

nutricional para as crianças em questão; orientar a seleção da 

conduta dietoterápica; garantir prescrição dietética adequada. 

padronizar a rotina de prescrição nutricional, bem como definir 

para toda a equipe de nutricionista um plano de ação comum.  

A elaboração deste protocolo culminou com um outro 

estudo, o qual está sendo realizado, que é a validação do 

instrumento, com o intuito de regulamentar a sua aplicação em 

serviços locais e nacionais, contribuindo, assim, para uma 

melhor sistematização e padronização de condutas 

dietoterápicas, com consequente redução da desnutrição em 

crianças hospitalizadas e os possíveis danos gerados por essa 

condição.  
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RESUMO: Esta revisão integrativa tem por objetivo analisar as 
produções científicas disponíveis na literatura científica acerca 
da utilização de proteínas e aminoácidos de cadeia ramificada 
no tratamento da encefalopatia hepática. Os estudos 
evidenciaram que a restrição proteica não beneficia o controle 
da encefalopatia hepática e ainda pode aumentar o risco de 
complicações e de desnutrição nesses pacientes, entretanto, 
deve ser considerada em pacientes com demonstração de 
encefalopatia relacionada com o aumento da ingestão 
proteica. Ressalta-se uma maior tolerabilidade a proteínas de 
origem vegetal e de origem láctica, quando comparado a 
proteína da carne. A recomendação atual é de 1,2 a 
1,5g/kg/dia para manutenção do balanço nitrogenado positivo. 
Quanto a utilização de AACRs, os estudos demonstraram 
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benefício relevante em sua utilização no controle da EH 
comparado a outros métodos, apresentando papel importante 
na produção de glutamina, inibição de proteólise e 
manutenção de massa magra e regeneração de hepatócitos. 
Tais benefícios não foram encontrados quando a 
administração é feita por via intravenosa. A recomendação 
atual mais evidente mostra a dose diária de 0,25 g/kg de peso 
para suplementos orais de AACRs.  
Palavras-chave: Encefalopatia hepática. Aminoácidos de 
cadeia ramificada. Proteínas. 
 

1  INTRODUÇÃO 

 

A encefalopatia hepática (EH) pode ser definida como 

um distúrbio nas funções do sistema nervoso central como 

consequência comum de complicações agudas ou crônicas da 

insuficiência hepática, trata-se de um processo reversível, mas 

que pode levar a sequelas neurológicas em casos graves de 

degeneração hepatocerebral, conferindo um prognóstico grave 

ao paciente (BITTENCOURT et al., 2011). Jepsen et al. (2010) 

afirma que cinquenta por cento dos pacientes internados com 

EH evidente morre dentro de dois meses. 

A fisiopatologia mais provável da EH se refere ao 

acúmulo da amônia no sangue. A passagem da amônia pela 

barreira hematoencefálica, onde ocorre a conversão da 

amônia em glutamina, leva ao edema dos astrócitos, 

favorecendo o aparecimento da EH (BUTTERWORTH, 2002; 

HÄUSSINGER, SCHLIESS, KIRCHEIS, 2002). 

Dentre os compostos da dieta, as proteínas são o 

principal fornecedor de nitrogênio para formação de amônia no 

organismo, a partir disso, surge a hipótese que a redução na 
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ingestão de proteínas reduzirá a formação desse composto e 

assim, consequentemente, controlará o surgimento da EH. 

Entretanto, viu-se que a EH está ligada a outros 

mecanismos, tais como, a inflamação, o estresse oxidativo, 

neuroesteróides (NS), falsa neurotransmissão e 

benzodiazepinas endógenos, além da produção da amônia 

pelas bactérias intestinais (ATLURI, PRAKASH, MULLEN, 

2011). Considerando a etiologia multifatorial, viu-se que a 

redução no consumo de proteínas não oferecia benefício ou 

contribuição ao estado geral do paciente, mas contribuía para 

a desnutrição e aumento do risco de complicações mentais 

(BITTENCOURT et al., 2011). 

Diante do exposto, buscou-se realizar este estudo para 

evidenciar as recomendações atuais. Para isso, esta revisão 

tem por objetivo analisar as produções científicas disponíveis 

na literatura científica acerca da utilização de proteínas e 

aminoácidos de cadeia ramificada no tratamento da 

encefalopatia hepática. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa 

da literatura, que teve como questão norteadora: quais as 

evidências disponíveis na literatura sobre a utilização e 

recomendação de proteínas e aminoácidos de cadeia 

ramificada no tratamento da encefalopatia hepática? 

No que tange o levantamento bibliográfico, foram 

consultadas produções científicas indexada nas bases de 

dados: NCBI PubMed, Medical Literature Analysis and 

Retrieval Sistem on-line (Medline), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific 
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Eletronic Library Online (Scielo). Essa escolha justifica-se por 

se entender que tais bases atingem literaturas técnico-

científicas nacionais e internacionais suficientes para 

responder a pergunta norteadora do estudo. 

 Para realização da pesquisa foram utilizados os 

seguintes descritores controlados: encefalopatia hepática, 

proteína e aminoácido de cadeia ramificada, utilizando “and” 

entre os descritores, como operador booleano. Os critérios de 

inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos 

publicados em português, inglês ou espanhol, completos e de 

disponibilização livre on-line que retratassem a temática, 

publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos 

últimos cinco anos, selecionados conforme a qualidade e 

relevância para o termo proposto. 

Com o intuito de descrever e classificar os resultados, 

evidenciando o conhecimento produzido sobre o tema 

proposto, os dados foram categorizados, analisados e 

discutidos segundo os objetivos da revisão integrativa. 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram identificados 140 artigos na base de dados NCBI 

PubMed quanto aos termos descritores, sendo 118indexados 

na Medline,11 na Scielo e 11 na Lilacs. Após análise e 

submissão aos critérios de inclusão, 24artigos adequavam-se 

ao tema proposto, totalizando a amostra final desta revisão 

integrativa. 

 

UTILIZAÇÃO DE PROTEÍNAS NO TRATAMENTO DA EH 
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A restrição proteica era considerada um dos principais 

tratamentos para a encefalopatia hepática. Do ponto de vista 

clínico, ao reduzir a ingestão de alimentos ricos em proteínas, 

a quantidade de nitrogênio que chegaria ao trato 

gastrointestinal seria menor, diminuindo a produção e 

absorção da amônia (AMODIO et al., 2011). 

Entretanto, a redução do aporte proteico acarreta em 

uma redução associada do aporte energético total, fator 

precipitante na desnutrição desses pacientes. A patogênese 

da desnutrição em pacientes cirróticos é multifatorial, os 

fatores contribuintes incluem: inadequada ingestão alimentar, 

digestão prejudicada e metabolismo alterado (NGUYEN, 

MORGAN, 2014).  

A cirrose diminui a capacidade dos hepatócitos em 

armazenar, sintetizar e degradar o glicogênio. Além disso, a 

resistência insulínica apresentada por esses pacientes 

contribui para a redução da utilização periférica de glicose e 

de sua produção hepática a partir da glicogenólise; em geral, 

esses pacientes apresentam níveis séricos de insulina três 

vezes maiores que indivíduos saudáveis e devido à 

hiperinsulinemia, a utilização de glicose a partir do glicogênio é 

dificultada, o que leva à maior utilização de proteínas e 

gorduras como fontes energéticas alternativas. Ocorre ainda 

uma excessiva ativação da lipólise e utilização de reservas de 

gordura (AUGUSTI et al., 2014). 

Cheung, Lee, Raman (2012) afirmam que depois de um 

curto período de jejum noturno, a taxa de catabolismo de 

proteínas e gorduras em indivíduos cirróticos equivale à de 

indivíduos normais após 2 ou 3 dias de jejum. Levando-se em 

conta todos esses fatores, especialmente o hipercatabolismo 

proteico, a restrição de proteínas em pacientes com cirrose e 
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EH pode ser prejudicial e aumentar o risco de complicações 

(KHUNGAR, POORDAD, 2012; AMODIO et al.,2013). 

A gravidade da doença hepática se correlaciona com a 

gravidade da desnutrição que, por sua vez, evolui com a piora 

do resultado clínico geral (BEMEUR, BUTTERWORTH, 

2015). Além disso, o grau de desnutrição correlaciona-se com 

o desenvolvimento de complicações sérias tais como: ascite, 

síndrome hepato-renal e maior risco de complicações pós-

operatórias e mortalidade (HUISMAN et al., 2011; CHEUNG, 

LEE, RAMAN, 2012).  

O tipo de proteína consumida é tão importante como a 

quantidade total de proteína ingerida. Alguns estudos indicam 

uma maior tolerabilidade a proteínas de origem vegetal e de 

origem láctica, quando comparado a proteína da carne; além 

do que, dietas ricas em proteínas vegetais contêm mais fibras 

que aumentam o ritmo de passagem do alimento no intestino, 

resultando em um aumento da excreção fecal de amônia e 

reduz o pH do lúmen do cólon, resultando em um microbiota 

favorável (AMODIO et al., 2013; BOSSCHER et al., 2009).  

Não obstante, a proteína vegetal é pobre em AAA, que 

são precursores dos mercaptanos, implicados na patogênese 

da encefalopatia hepática, além disso, são ricos em arginina e 

ornitina, que facilitam a eliminação de amoníaco através do 

ciclo da ureia (CASTELLÓN, CASTRO, SÁNCHEZ, 2013; DE 

BRUIJN et al. 1983; URIBE et al.,1982 in NGUYEN, 

MORGAN, 2014). 

O controle da ingestão normal de proteínas deve levar 

em conta a reserva hepática do paciente, a gravidade da EH e 

o estado nutricional atual. A restrição proteica, particularmente 

das proteínas de origem animal, deve ser considerada para 

pacientes com encefalopatia hepática aguda ou crônica para 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4442848/#bib7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4442848/#bib7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4442848/#bib7
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os quais outras modalidades de tratamento não conseguiram 

controlar completamente os sintomas (NGUYEN, MORGAN, 

2014). 

 González, Mesejo e Saris (2011) não indicam 

alimitação rotineira na oferta de proteínas, porém, deve ser 

considerada empacientes em uma situação instável e sempre 

que a demonstração de encefalopatia esteja relacionada como 

aumento da ingestão proteica. 

 O aspecto mais importante do tratamento de EH é 

identificar precocemente o fator precipitante e eliminá-lo. Uma 

vez identificado, o objetivo do tratamento nutricional é o de 

proporcionar os nutrientes adequados para assegurar a 

disponibilidade de substratos específicos não só para a 

síntese de proteínas e energia, mas também para garantir a 

sobrevivência e funcionalidade normal dos hepatócitos 

(GARCÍA, RODERO, CALAÑAS-CONTINENTE, 2012). 

 Quanto as recomendações disponíveis acerca da 

quantidade de proteínas utilizadas como parte do tratamento 

da EH, podemos visualizá-las no Quadro 4, que demonstra as 

recomendações anteriores e atuais para o tratamento da EH. 

  



UTILIZAÇÃO DE PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA NA 

ENCEFALOPATIA HEPÁTICA: TRATAMENTO BASEADO EM EVIDÊNCIAS 

416 
 

 

Quadro 4. Recomendações proteicas no tratamento da EH, 

segundo diretrizes nacionais e internacionais. 
GUIDELINES RECOMENDAÇÕES 

Espen 1997 

 EH graus I e II restrição proteica transitória de 0,5 g/kg/dia a 1,0-1,5 

g/kg/dia em poucos dias. EH graus III e IV, a recomendação de 0,5 a 1,0 

g/kg/dia. 

 Os AACR e utilização de proteínas vegetais são indicados em casos de 

intolerância a essa quantidade de proteína. 

Espen 2006 

 1,2 a 1,5g/kg/dia para pacientes com cirrose hepática, com ou sem EH.  

 Uso de fórmulas enterais com AACR para pacientes com cirrose que 

desenvolvessem EH durante a TNE. 

 A restrição proteica na EH está associada com a piora da EH. 

Espen 2009 
 Uso de soluções ricas em AACR e pobres em metionina e triptofano por 

via parenteral para casos graves de EH (graus III e IV). 

Aspen 2010 

 Ingestão proteica de 20% a 30% do valor energético total da dieta ou de 

1,0 a 1,5g/kg/dia. 

 Aumento da proteína vegetal, de produtos lácteos e dos AACR caso o 

paciente seja intolerante à quantidade necessária de proteínas. 

SBH 2011 
 Ingestão proteica não deve ser reduzida como tratamento da EH, com 

exceção dos pacientes portadores de shunt porto-sistêmico cirúrgico.  

ISHEN 2013 

 1,2 a 1,5g/kg/dia para manutenção do BN positivo.  

 A restrição proteica deveria ser evitada, podendo ser utilizada para 

estabilização do sangramento gastrointestinal. 

Fonte: adaptada de AUGUSTI et al., 2014. 

 

UTILIZAÇÃO DE AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA 

NO TRATAMENTO DA EH 

  

Os aminoácidos de cadeia ramificada (AACRs) - valina, 

leucina e isoleucina -são aminoácidos essenciais, 

metabolizados pelo músculo esquelético, que se encontram 

reduzidos em pacientes cirróticos, enquanto que as 

concentrações de aminoácidos de cadeia aromática (AAAs), 

encontram-se aumentadas, é a chamada a relação de 

Fischer (AMODIO et al, 2013). 
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Originalmente, os AACRs foram avaliados com base na 

hipótese do neurotransmissor falso, que sugere que o 

desequilíbrio entre os aminoácidos no sangue leva a um 

aumento do efluxo de AAAs cerebrais com a subsequente 

geração de falsos (e não funcionais) neurotransmissores. 

Postulou-se que os aminoácidos aromáticos em elevadas 

concentrações no sistema nervoso central, competiriam com 

os AACRs pelo mesmo transportador para atravessar a 

barreira hematoencefálica. Este desequilíbrio entre os AAAs e 

AACRs resultam na combinação da uma função hepática 

deficiente, derivação portal-sistêmica, hiperamonemia, 

hiperinsulinemia e hiperglucagonemia. (DAM et al., 2013; 

GLUUD et al., 2013; NGUYEN, MORGAN, 2014). 

Gluud et al. (2013), em uma revisão sistemática, 

encontraram que os suplementos orais de AACRs melhoraram 

as manifestações recorrentes EH em pacientes com cirrose, 

sendo considerado uma intervenção com benefício 

clinicamente relevante. Não encontrando os mesmos 

resultados quando a administração era feita por via 

intravenosa. Dam et al. (2013), também encontrou efeito 

adverso na administração intravenosa da dose de AACRs em 

bolus, que resultou em um aumento imediato das 

concentrações de amônia. 

Em uma revisão sistemática pela Cochrane Hepato-

BiliaryGroup, incluindo 16 ensaios clínicos randomizados, 

totalizando 827 participantes com cirrose devido a doença 

hepática alcoólica ou hepatite viral, se comparou o AACRs 

com placebo, nenhuma intervenção, dietas, lactulose ou 

neomicina, e observou-se que o AACR apresentou efeito 

benéfico sobre os sinais e sintomas da EH, e não aumentou o 

http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clabout/articles/LIVER/frame.html
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clabout/articles/LIVER/frame.html
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risco para eventos adversos graves, entretanto foi associada a 

náuseas e diarreia (GLUUD et al., 2015).  

Os AACRs também desempenham um papel importante 

no metabolismo muscular levando à produção de glutamina a 

partir da amônia e da inibição de proteólise. Entre cirróticos 

que são intolerantes à proteína, reduzir a ingestão proteica e 

complementar o aporte com AACR podem manter a massa 

corporal magra sem agravar EH (KACHAAMY, BAJAJ, 2011; 

NGUYEN, MORGAN, 2014).  

Os AACRs ainda estão ligados a expressão gênica e 

biogênese mitocondrial, apoptose e regeneração de 

hepatócitos, síntese de albumina, redução na resistência à 

insulina e aumento da imunidade (ICHIKAWA et al., 2012; 

KIM, KIM, LEE, 2012; KUWAHATA et al., 2012). 

O mecanismo de ação exato dos AACRs sobre a EH 

ainda precisa ser esclarecida, entre as ações prováveis, 

temos: facilitar a desintoxicação de amônia apoiando a síntese 

da glutamina no músculo esquelético e no cérebro, normalizar 

as concentrações de aminoácidos no plasma, cérebro e 

diminuir o influxo de aminoácidos aromáticos, participação em 

reações anapleróticas com conversão de glutamato, doação 

de nitrogênio para a síntese de neurotransmissores no cérebro 

(Sanyal et al., 2011). 

Estes mecanismos complexos e as diferenças clínicas 

entre pacientes com EH aguda recorrente pode ser a base da 

dificuldade em avaliar os efeitos clínicos de AACRs. (DAM, et 

al., 2011). 

Marchesini et al. (2005) afirma em seu estudo de 

revisão que as dosagens utilizadas nos estudos variam 

bastante, de 11 a 57g nos estudos principais, sendo a média 

28g. 
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A maioria dos estudos evidenciou que a dose diária 

recomendada para suplementos orais de AACRs, é de 0,25 

g/kg de peso de ideal. Entretanto, eles afirmam que a dose 

deve ser suficiente para atingir um efeito reversível dos sinais, 

mas que não é provável que uma dose mais elevada consiga 

uma resposta superior. Ainda, não foi possível determinar a 

duração ideal da terapia, pois os pacientes incluídos na 

pesquisa tinham doença hepática crônica e a necessidade de 

suplementar os AACRs deve continuar, a menos que o grau 

de lesão do fígado seja reduzida. (GLUUD et al., 2013). 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, em 

seu relatório da 1ª Reunião Monotemática que teve como 

tema a Encefalopatia Hepática, em 2011, recomendou a 

ingestão de AACR na quantidade de 30 a 40g por dia 

(BITTENCOURT, 2011). 

 

4  CONCLUSÕES 

 

 Os estudos evidenciaram que não há benefício na 

restrição proteica podendo tal restrição ser prejudicial e 

aumentar o risco de complicações e de desnutrição nesses 

pacientes, entretanto, deve ser considerada empacientes em 

situação instável e/ou comdemonstração de encefalopatia 

relacionada com o aumento da ingestão proteica. Ressalta-se 

uma maior tolerabilidade a proteínas de origem vegetal e de 

origem láctica, quando comparado a proteína da carne, sendo 

necessário mais estudos com proteínas e origem animal para 

tal afirmação. 

 Quanto a utilização de AACRs, os estudos 

demonstraram benefício relevante em sua utilização no 

controle da EH controlado a outros métodos, apresentando 
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papel importante na produção de glutamina, inibição de 

proteólise e manutenção de massa magra, regeneração de 

hepatócitos, redução na resistência à insulina e aumento da 

imunidade. Tais benefícios não foram encontrados quando a 

administração é feita por via intravenosa, podendo, inclusive, 

levar a um efeito contrário com aumento imediato das 

concentrações de amônia. 
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RESUMO: Uma dieta rica em gorduras, moderada em 
proteínas e com baixo teor de carboidratos induz o organismo 
a produzir corpos cetônicos. Acetoacetato e β-hidroxibutirato 
são exemplos de corpos cetônicos, os quais funcionam como 
substratos energéticos alternativos importantes no corpo 
humano. O presente trabalho objetivou realizar uma revisão na 
literatura sobre o envolvimento da dieta na formação dos 
corpos cetônicos e sua utilidade clínica com ênfase em 
epilepsia. A estratégia de busca incluiu pesquisas de artigos 
científicos publicados nos últimos quinze anos nos bancos de 
dados Pubmed, Scielo e Google acadêmico bem como 
consulta a livros atualizados de bioquímica e fisiologia 
humana. Foram encontrados achados que mostram o 
envolvimento e os efeitos benéficos dos corpos cetônicos em 
epilepsia. A dieta cetogênica é sugerida como uma alternativa 
de tratamento para a epilepsia, pois os corpos cetônicos 
podem apresentar efeitos anticonvulsivantes, auxiliando no 
manejo clínico. No entanto, mais pesquisas ainda são 
necessárias para melhor entendimento dos achados 
proporcionando uma melhor aplicação dessa estratégia de 
tratamento na prática clínica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os corpos cetônicos são importantes substratos de 

energia alternativa à glicose para as células, desenvolvidos 

especialmente durante condições de restrição no uso de 

glicose como as diversas situações patológicas ou que levam 

ao jejum prolongado, além da cetose induzida por dieta. Os 

corpos cetônicos são acetoacetato, β-hidroxibutirato e 

acetona, este último é facilmente expelido através da 

respiração. (NELSON; COX, 2014). 

 Nestas condições, a formação dos corpos cetônicos 

acontece na matriz mitocondrial dos hepatócitos a patir de 

AcetilCoA, um metabólito central gerado a partir da oxidação 

de ácidos graxos ou do catabolismo de aminoácidos 

cetogênicos. Em ambos os casos, AcetilCoA geralmente se 

condensa ao oxaloacetato para dar início ao ciclo de Krebs e, 

consequentemente, gerar energia últil para as células por um 

processo aeróbico. Porém, situações que impulsionam o 

catabolismo de gorduras e proteínas geralmente levam à 

diminuição da disponibilidade de oxaloacetato, pois este é 

desviado para gliconeogênese hepática e, consequentemente, 

induz um acúmulo de AcetilCoA na matriz mitocondrial. Nestas 

condições, AcetilCoA é desviado para a formação de corpos 

cetônicos os quais se difundem das mitocôndrias hepáticas 

para o sangue, sendo transportados para os tecidos extra-

hepáticos. Nestes tecidos, os corpos cetônicos são 

convertidos a AcetilCoA que a seguir entram no ciclo de Krebs 
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e podem gerar energia para realização de trabalho celular 

(BERG et al., 2010; BAYNES; DOMINICZAK, 2010). 

 Acetoacetato e β-hidroxibutirato são oxidados nos 

tecidos extra-hepáticos, incluindo o músculo cardíaco, 

músculo esquelético, córtex renal e cérebro. O cérebro utiliza 

primariamente a glicose como um substrato energético, mas é 

capaz de utilizar o acetoacetato desde que haja uma 

"adaptação metabólica" que é dependente da duração e nível 

da cetose. Normalmente, este processo de adaptação ocorre 

em situações de jejum prolongado e em diabetes 

(JANARDHAN; CHEN; CRAWFORD, 2011).  

 Além disso, os corpos cetônicos podem ser formados a 

partir da ingestão de uma dieta cetogênica (DC). Esta dieta é 

assim denominada devido aos níveis elevados de cetonas 

encontradas no sangue e na urina dos pacientes que fazem 

uso da mesma (HARTMAN; VINING, 2007; LIMA et al., 2014). 

A utilidade clínica dessa dieta tem sido bastante estudada 

visando à descoberta de novas estratégias de tratamento para 

algumas doenças, tendo os mecanismos anticonvulsivantes 

como um dos principais alvos de estudos. Por isso, julgou-se 

relevante o desenvolvimento deste trabalho, o qual se propõe 

realizar uma breve revisão sobre o envolvimento da dieta na 

formação dos corpos cetônicos e sua utilidade clínica com 

ênfase aos seus mecanimos anticonvulsivantes. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Para o desenvolvimento deste estudo, foi realizado um 

levantamento bibliográfico em livros atualizados de bioquímica 

e fisiologia, bem como em artigos científicos em periódicos 

indexados nas bases de dados do SCIELO, PUBMED central 
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e “Google Acadêmico” escritos em inglês e português que 

foram publicados nos últimos quinze anos (2000 a 2015). Os 

termos usados na pesquisa foram: corpos cetônicos, dieta 

cetogênica, mecanismos anticonvulsivantes, ketone bodies e 

ketogenic diet in epilepsy.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A DC foi desenvolvida na década de 1920 por Wilder, 

ela se caracteriza por ser uma dieta com alto teor de gorduras, 

moderado de proteínas e baixo de carboidratos. O tempo 

médio de tratamento com a DC é de dois anos, após isso a 

utilização dessa dieta deve ser cessada. Uma das principais 

preocupações em relação à prescrição da DC é a adesão dos 

indivíduos, uma vez que promove mudanças importantes de 

estilo de vida (LIMA, SAMPAIO, DAMASCENO, 2014; 

MARTINS et al., 2012; NASSIB et al., 2013).  

 A DC impulsiona a mobilização e oxidação de ácidos 

graxos e aminoácidos cetogênicos e consequente formação 

de corpos cetônicos. A formação destes corpos cetônicos 

desencadeiam mudanças no nosso organismo e, a partir 

disso, a utilidade clínica destas cetonas vem sendo 

evidenciada em vários estudos (BERG et al., 2010; NELSON; 

COX, 2014).  

 Uma doença que tem enorme destaque quanto à 

utilidade clínica de corpos cetônicos é a epilepsia. A epilepsia 

é uma doença devastadora e generalizada que é 

caracterizada por crises epilépticas (HIRTZ et al. 2007, 

KOBAU et al. 2008). As convulsões que são resistentes a 

medicamentos continuam a ser um problema clínico 

importante. Uma opção para pacientes com crises resistentes 
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à medicação é a administração de DC a fim de imitar os 

efeitos benéficos de jejuar no controle das crises (HARTMAN, 

VINING, 2007; MCNALLY, HARTMAN, 2012). 

Há muitas hipóteses sobre os mecanismos 

antiepilépticos da dieta cetogênica. As primeiras centraram-se 

nos conceitos de acidose, desidratação e aumento das 

concentrações de cetonas. Atualmente, não existem provas de 

que a desidratação ou restrição de fluidos seja necessária 

para a eficácia clínica da dieta cetogênica. Além disso, esta 

dieta tem sido associada a alterações de pH que influenciam 

diretamente o comportamento dos canais iônicos e receptores 

de neurotransmissores. (MASINO et al., 2012).  

Outros fatores tais como ácido gama-aminobutírico 

(GABA) e glutamato, potencial de membrana, os canais 

iônicos, monoaminas biogênicas e atividades neuroprotetoras 

(Figura 1), têm sido estudados em modelos experimentais (in 

vivo ou in vitro).  
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Figura 1. Principais mecanismos anticonvulsivantes dos corpos cetônicos. 

(1) Neurotransmissor GABA; (2) Inativação do VGLUT; (3) Monoaminas 

biogênicas; (4) Efeito antioxidante (LIMA; SAMPAIO; DAMASCENO, 2014). 

 

 Os principais mecanismos propostos para explicar a 

diminuição da excitação neuronal que são induzidas pela DC 

envolvem os neurotransmissores GABA (inibitório) e glutamato 

(excitatório). Alterações nos níveis de glutamato e GABA e os 

seus receptores têm sido propostos como os possíveis 

mecanismos de ação da DC (Figura 1).  

 O GABA é derivado do α-cetoglutarato, um metabólito 

do ciclo de Krebs que é convertido em glutamato que, por sua 

vez, é metabolizado a GABA por ação da glutamato 

descarboxilase. Em cetose, acetoacetato e β-hidroxibutirato 

contribuem fortemente para o suprimento das necessidades 

energéticas do cérebro. Uma fração variável de piruvato é 

normalmente convertido em acetilCoA através de piruvato 

desidrogenase. Em contraste, todos os corpos cetônicos 

geram acetilCoA, que entra no ciclo de Krebs por meio da via 
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da citrato sintase. Isto envolve o consumo de oxaloacetato, 

que é necessário para a transaminação de glutamato para 

aspartato. Oxaloacetato é então menos disponível como um 

reagente da via aspartato aminotransferase, logo, menos 

glutamato é convertido em aspartato. Com isso, mais 

glutamato está disponível para síntese de GABA, uma vez que 

a sua alta concentração estimula a ação da glutamato 

descarboxilase, contribuindo assim para o controle das crises 

devido ao efeito inibitório do GABA. Em estudos experimentais 

anteriores, os animais foram alimentados com a DC e 

observou-se que têm maiores concentrações de β-

hidroxibutirato no cérebro anterior e no cerebelo, indicando um 

aumento dos níveis de GABA (KLEIN, 2010 ; SUSUKI et al., 

2009). 

 A diminuição da excitabilidade, se comportando de 

forma suficientemente intensa, pode influenciar o 

funcionamento normal do cérebro além de controlar as 

convulsões, como já foi relatado acima. Além disso, níveis 

elevados de GABA parecem estimular os receptores dos 

canais de cloreto, aumentando o influxo celular de íons 

carregados negativamente e, consequentemente, induzir a 

hiperpolarização neuronal. Este evento é responsável pela 

inibição de canais de sódio e cálcio cujas atividades são 

envolvidas na excitação neuronal (Figura 1). 

Em contraste com os elevados níveis de GABA, a 

proporção glutamato-cetona pode modular o funcionamento 

fisiológico através do transportador vesicular de glutamato 

(VGLUT), que é responsável por encher vesículas pré-

sinápticas com glutamato em Cl- dependente, como pode ser 

melhor visualizado na Figura 1 (OMOTE et al, 2011). Um 

estudo in vitro mostrou que Cl- é um ativador alostérico de 
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VGLUT, que é inibida competitivamente por corpos cetônicos, 

mais frequentemente por acetoacetato que por β -

hidroxibutirato (JUGE et al, 2010). 

 A modulação dos níveis de monoaminas biogênicas foi 

proposta como também um mecanismo plausível para explicar 

os efeitos anticonvulsivos da DC. Em modelos animais, tem 

sido demonstrado o aumento dos níveis de noradrenalina em 

ratos que receberam a DC (WEINSHENKER, 2008). Este 

efeito benéfico da DC não foi observado quando o transporte 

de noradrenalina foi inibido, o que sugere que o sistema 

noradrenérgico é necessário para que ocorram os efeitos 

neuroprotetores dos corpos cetônicos (MARTILLOTTI et al, 

2006). Um estudo clínico sobre monoaminas biogênicas no 

fluido cerebroespinhal de crianças tratadas com a DC mostrou 

que os seus níveis de dopamina e serotonina foram 

significativamente reduzidos de 410 para 342 e de 158 para 

137 nmol/L (16,6 e 13,3% de redução), respectivamente, 

depois um tratamento de três meses (DAHLIN, MANSSON, 

AMARK, 2012). Alguns autores sugeriram que a adenosina é o 

principal inibidor neuromodulador e que a DC exerce uma 

função reguladora em relação a esta monoamina. 

Recentemente, o impacto positivo da DC foi avaliada em 

camundongos transgênicos com ou sem A1RS adenosina. 

Nos ratos com A1RS que foram alimentados com a DC, 

convulsões foram quase abolidas após quatro semanas de 

tratamento. Em contraste, estes efeitos não foram observados 

nos ratos que não possuem estes receptores (MASINO et al., 

2011). Assim, a DC aumenta os níveis de adenosina. No 

entanto, a sua eficácia no controle das crises depende da 

expressão dos A1RS. 
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 Muitos estudos têm demonstrado que o estado 

epiléptico envolve vias moleculares complexas nas quais o 

stress oxidativo e disfunção mitocondrial podem exercer um 

papel importante na morte celular programada (apoptose) ou 

morte descontrolada (necrose). Assim, os investigadores têm 

dado especial ênfase para a modulação da biogênese 

mitocondrial de neurônios por DC e restrição calórica, com 

destaque para o papel neuroprotetor das mitocôndrias como a 

chave primária para o controle da apoptose. Em crises 

prolongadas, uma redução temporária dos níveis de ATP pode 

contribuir para a morte celular. Bougth et al. em 2006 

mostraram que ratos que foram alimentados com a DC por, 

pelo menos, três semanas mostraram um aumento de 46% na 

biogênese de mitocôndrias em comparação com os animais 

de controle.  

 Em condições normais, 1-5 % de O2 na cadeia de 

transporte de elétrons mitocondrial não é reduzido a H2O, CO2 

e ATP, estimulando a geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) [H2O2, O2N-, NO e ONOO−] (HALLIWELL, 

2001). Em relação às mudanças que ocorrem durante a 

produção de ROS, Bough et al.(2006) e Sullivan et al.(2004) 

observaram que os ratos que foram alimentados com a DC por 

10-12 dias apresentaram aumentos significativos nos níveis de 

proteína desacopladora em suas mitocôndrias do hipocampo. 

Estas respostas foram relacionadas com a redução de 15% 

nos níveis de ROS no hipocampo destes animais. Ambos os 

efeitos foram associados com a biogênese mitocondrial e a 

manutenção da homeostase do cálcio. 

 Os efeitos protetores da DC em estresse oxidativo 

também foram observados no sistema antioxidante, 

particularmente envolvendo a glutationa (GSH), que apresenta 
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uma maior capacidade de desintoxicação de peróxido dentro 

da célula (MILDER; PATEL, 2012). Foram observadas 

glutationa em ratos jovens que foram alimentados com a DC 

por três semanas, o aumento dos níveis de GSH reduzidos-

mitocondrial e um aumento da proporção de GSH para 

oxidada, sugerindo que a DC melhora estados redox do 

hipocampo e protege o DNA mitocondrial do estresse 

oxidativo. Durante as crises, esses antioxidantes estão 

esgotados e o estresse oxidativo é estimulado (JARRETT et 

al. 2008).  

 Recentemente, alguns estudos analisaram esses 

mecanismos, enfatizando que os efeitos benéficos da DC 

também envolvem a restrição calórica. Para além dos níveis 

aumentados de proteína do desacoplamento e a diminuição da 

produção de ROS, estes autores relataram também outros 

mecanismos envolvidos no controle de ataques, tais como 

uma diminuição tanto do fator de crescimento semelhante à 

insulina 1 (IGF-1) e a proteína alvo da rapamicina em 

mamíferos (mTOR) e aumentos em ambas as Sirtuinas 

(MAALOUF, RHO MATTSON, 2009; YUEN, SANDER, 2014). 

Sirtuinas são desacetilases com várias funções relacionadas 

com a oxidação de gordura e aumento do tamanho e número 

mitocondrial. O aumento da expressão de Sirtuinas pode estar 

associado com a inibição de IGF-1 após a restrição calórica. A 

mTOR está envolvida em mecanismos específicos no sistema 

nervoso. Anomalias no cérebro estão associadas com a 

hiperativação da via mTOR e a DC pode desempenhar um 

papel importante na inibição desta via, conferindo deste modo 

efeitos anticonvulsivos (MAIESE et al., 2013; YUEN; SANDER, 

2014). É importante reconhecer que as convulsões estimulam 

a produção de radicais livres e a disfunção mitocondrial, o que 
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resulta em um estado redox crônico, alterações neuronais e 

um aumento da susceptibilidade para convulsões, levando a 

epilepsia (CHUANG, 2010). Como resultado, o DC melhora a 

estabilidade da membrana mitocondrial e aumenta a eficiência 

de consumo de O2, estimulando a geração de ATP e 

minimizando o estado e disfunção mitocondrial epileptogênica 

induzida por stress oxidativo. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A DC pode representar uma ótima modalidade 

terapêutica adicional para otimizar o tratamento de pacientes 

com epilepsia e outras desordens neurológicas e não-

neurológicas, visto que o metabolismo dos corpos cetônicos é 

sensível às intervenções nutricionais. No entanto, enquanto 

muitas possibilidades têm sido investigadas, os mecanismos 

pelos quais a DC confere efeitos anticonvulsivos não são 

totalmente claros. Neste contexto, este trabalho contribui para 

compreeender melhor estes mecanismos de forma que possa 

permitir o refinamento de seu uso clínico, bem como a 

identificação de novos alvos e o desenvolvimento da terapia 

para o futuro. 
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RESUMO:O presente artigo tem como principal finalidade 
compreender a relação que há entre o processo de saúde e 
doença vivenciado pelos trabalhadores de saúde ao 
desempenharem suas funções trabalhistas, e o papel do 
nutricionista nas questões de promoção e prevenção da 
saúde.Trata-se de uma pesquisa bibliográfica inquirida da 
Biblioteca Virtual em Saúdeondeforamutilizadas as bases de 
dados LILACS, MEDLINE e SCIELOS.Foram encontrados 
trinta e dois artigos concernentes ao assunto abordado, sendo 
excluídos aqueles que não atendiam aos parâmetros 
estabelecidos. Diante do achado constata-se a importância do 
olhar direcionado à saúde do profissional da saúde. A 
literatura já expõe o quanto houve avanço em busca de 
agentes causadores objetivando encontrar medidas 
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preventivas. O nutricionista surge nesse contexto como um 
profissional de saúde habilitado e capacitado para fornecer um 
atendimento integrado à saúde de forma a promover boas 
práticas alimentares saudáveis e prevenir agravos. Além 
desses métodos mais individuais, a educação nutricional é 
citada nos trabalhos encontrados como opção de 
responsabilizar o indivíduo dos seus hábitos, sobretudo possui 
a facilidade de abranger maior número de trabalhadores em 
uma atividade/momento conscientizando-os para evitar o 
surgimento de doenças operacionais. 
 
Palavras-chaves:Trabalhador da saúde. Nutrição. Promoção 
da saúde. Prevenção da saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, significativas alterações geográficas, 

socioeconômicas, políticas e tecnológicas aconteceram no 

decorrer dos anos. Sabe-se que tais transformações geraram 

diversificadas mudanças nas relações de trabalho, e como 

consequência, afetou a vida e saúde dos trabalhadores, assim 

como da população em geral. À vista disso, a busca por novas 

medidas que atendessem aos vigorosos padrões de qualidade 

de vida das populações, evidentemente, tornou-se necessária. 

Atualmente não há mais dúvidas em relação à importância que 



A IMPOTÂNCIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS NA INCIDÊNCIA DE 
COLONIZAÇÃO POR LEVEDURAS DO GÊNERO CÂNDIDA SPP NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 
 

439 
 

se dá as ações que visam à promoção do bem-estar, 

principalmente, do trabalhador (LACAZ, 2007).  

Esse trabalhador da saúde desenvolveu-se com o 

objetivo de controlar doenças em escala social e recuperar a 

força de trabalho incapacitada pela presença da afecção. No 

trabalho da saúde o produto gerado é um serviço que é usado 

no momento da produção refletindo um efeito útil que é 

consumido no mesmo momento (SILVA; KURCGANT; 

QUEIROZ, 1998).  

Antes, a responsabilidade pelos episódios dos 

problemas de saúde estava sob a responsabilidade médica. 

Havia uma preocupação pela provisão dos serviços médicos 

aos trabalhadores, desse modo, o médico tinha como tarefa 

prevenir os danos à saúde resultantes dos riscos do trabalho.  

Porém, com o passar dos tempos, tal incumbência estendeu-

se para a esfera multiprofissional, consubstanciando-se, 

assim, na construção do tema saúde do trabalhador numa 

abordagem interdisciplinar (BRASIL, 2002). 

Nesse âmbito o nutricionista é inserido por meio de 

estratégias intrínsecas que visam à promoção e prevenção da 

saúde dos enfermos, dentre eles trabalhador da saúde em 

especial do operário do ambiente hospitalar. O profissional 
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contribui através de ações e práticas educativas que 

descentralizam o modelo hegemônico centrado na doença, 

intervindo sobre os elementos que possam afetar o estado de 

saúde do trabalhador. No local de trabalho, esses elementos 

são designados de riscos ou doenças ocupacionais, ou ainda, 

acidentes e/ou doenças do trabalho (SANTOS, 2012). 

Neste trabalho, são expostos o que permeia o processo 

de saúde e doença, sobretudo nos profissionais que possuem 

papel diretamente ligado à prevenção e restabelecimento da 

saúde da população. Além disso, é relatado o papel do 

nutricionista com as possíveis contribuições na saúde do 

trabalhador, visando a promoção de seu bem-estar e a 

prevenção das doenças ocupacionais fomentada nas práticas 

de educação alimentar nutricional. 

 

 

2 MATERIAIS E METODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica inquirida da 

Biblioteca Virtual em Saúde onde foram utilizadas as bases de 

dados LILACS, MEDLINE e SCIELOS. A busca foi executada 

com o propósito de mencionar as avaliações efetivas no que 
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diz respeito aos processos de saúde-doença em trabalhadores 

da saúde no seu ambiente de trabalho. Com o intuito de 

encontrar intervenções de modo educativo nas ações de 

promoção e prevenção de doenças operacionais e seus 

agravos. 

A realização desta investigação tem sua base principal 

em documentos disponíveis fundamentados no referencial 

teórico-metodológico tomando como base de estudo a relação 

trabalho-saúde, manifestado nos trabalhadores clínicos, em 

particular, do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

da Universidade Federal da Paraíba-UFPB.  

Foram encontrados trinta e dois artigos concernentes 

ao assunto abordado, sendo excluídos aqueles que não 

atendiam aos parâmetros estabelecidos. Os padrões de 

inclusão dos artigos utilizados foram aqueles em que os textos 

abarcavam conceitos relevantes sobre o bem-estar do 

trabalhador da saúde e as ações na melhoria da qualidade de 

vida em seu ambiente de trabalho.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

-  Histórico da Saúde do Trabalhador 
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Desde os primórdios que a evolução da saúde, dos 

problemas sanitários e a relação saúde e trabalho acompanha 

o processo de transformação da sociedade. A saúde, por ser 

um elemento da vida de homens e mulheres em toda sua 

diversidade e singularidade, não permaneceu fora do 

desenrolar destas mudanças (MORETTI et al., 2009; BRASIL, 

2010). Apesar dos relatos sobre a correlação trabalho e saúde 

existirem desde a antiguidade, as primeiras abordagens 

formais, no tocante a essa relação, tiveram início na Europa, 

com a criação da Medicina do Trabalho e a implantação dos 

serviços médicos dentro das empresas, no século XXI. A 

responsabilidade pela prevenção dos acidentes e das doenças 

era centrada na figura do médico, por meio de uma atuação 

focada no trabalhador (SELIGMANN-SILVA et al, 2010).  

Não obstante, para se construir as políticas públicas de 

promoção do bem – estar, prevenção, assistência e 

reabilitação profissional, ou seja, formação dos mecanismos 

de alternativas de processos de trabalho que protejam a saúde 

do trabalhador é preciso que haja o diálogo e ação conjunta 

dos campos da Nutrição, Medicina, Psicologia dentre outros 

setores da saúde, formados pela equipe interdisciplinar para 

que ocorra uma melhor intervenção nos ambientes de 
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trabalho, e desse modo, em geral, prevenir e/ou tratar dos 

agravos da saúde do trabalhador (SELIGMANN-SILVA et al, 

2010).  

 

- A Saúde do Trabalhador 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) compreende o 

conceito de Saúde como um estado completo de bem-estar 

psicológico, físico, mental e social. Seguindo a lógica deste 

pensamento, torna – se primordial depreender que haja uma 

intervenção sobre os elementos que possam afetar o estado 

de saúde do trabalhador. No local de trabalho, esses 

elementos são designados de riscos ou doenças 

ocupacionais, ou ainda, acidentes e/ou doenças do 

trabalho(BRASIL, 2002). 

A expressão Saúde do Trabalhador (ST) diz respeito ao 

âmbito do saber que tem em vista a compreensão das 

relações entre o trabalho e o processo saúde/doença. A saúde 

e a doença, nesse sentido, são consideradas como processos 

dinâmicos rigorosamente planejados com os modos de 

desenvolvimento produtivo da humanidade. O modo como 

homens, mulheres e crianças são inseridos nos espaços de 

trabalho, contribui determinando formas específicas de 
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adoecer e morrer. Suas ações são alicerçadas na articulação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial, sendo o 

trabalhador, qualquer pessoa que exerça atividade de 

trabalho, incluindo trabalho doméstico, que é a forma de 

trabalho familiar (BRASIL, 2002).  

O campo da ST enquanto parte integrante da Saúde 

Coletiva constitui – se como espaço interdisciplinar e pluri – 

institucional que apreende o trabalho como um dos principais 

determinantes sociais da saúde. O Ministério da Saúde teve a 

iniciativa de instituir a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora (PNSST) através da Portaria 

MS nº 1.823/2012, que define as diretrizes e estratégias da 

atuação do SUS nos diversos níveis para o desenvolvimento 

da atuação integral em ST, reafirmada em seu Art. 2º: 

“visando à promoção e a proteção de saúde dos trabalhadores 

e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 

desenvolvimento e dos processos produtivos”. (COSTA; 

LACAZ; FILHO; VILELA, 2013).  

 

 

- Em busca dos agentes causadores da perturbação na 

saúde 



A IMPOTÂNCIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS NA INCIDÊNCIA DE 
COLONIZAÇÃO POR LEVEDURAS DO GÊNERO CÂNDIDA SPP NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 
 

445 
 

A jornada de trabalho por turnos, seguida por alguns 

trabalhadores da saúde, não segue o modelo natural e 

convencional das 8 horas de serviço diurno e inclui turnos 

noturnos, trabalho por turnos circulantes, e/ou horas desiguais 

de trabalho (EBERLY; FELDMAN, 2010). Nesse âmbito, 

comparando com indivíduos que trabalham normalmente no 

turno do dia, trabalhadores que desenvolvem suas atividades 

em turnos variados podem mostrar-se com um risco mais alto 

de determinadas condições, principalmente obesidade, 

diabetes Tipo 2, doenças cardiovasculares, problemas 

digestivos, distúrbios do sono, depressão e redução dos níveis 

de vitamina D (ANTUNES et al., 2010; LOWDEN et al., 2010; 

THOMAS; POWER, 2010). 

A doença ocupacional é descrita desde os tempos 

remotos, sendo a área hospitalar a esfera que apresenta maior 

variedade de riscos de acidentes e doenças ocupacionais, em 

relação às demais atividades de saúde. Isso porque as 

atividades no cotidiano do hospital, realizadas nas clínicas 

básicas de atenção à saúde hospitalar expõem os 

profissionais aos diversos riscos ambientais, físicos e mentais. 

Oliveira e Murofuse (2001) afirmam que estudos feitos com 

trabalhadores de ambiente hospitalar evidenciam que as 
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jornadas rotativas causam alterações do sono, distúrbios 

nervosos e digestivos, além de desordenarem a vida familiar e 

social dos trabalhadores, principalmente, para o serviço de 

enfermagem que, geralmente, corresponde ao maior número 

de trabalhadores hospitalares. 

No que concerne ao acidente de trabalho e doenças 

profissionais, o conhecimento do trabalhador hospitalar em 

relação a sua saúde, pode ser considerado como uma 

maneira de atenção primária em saúde ocupacional. Apesar 

de o profissional de saúde promover o Cuidado ao indivíduo 

doente, pouco sabe a respeito de cuidar da sua própria saúde 

profissional. Tais trabalhadores conhecem os riscos à sua 

saúde de uma forma genérica, o conhecimento exposto por 

eles é resultante da prática no cotidiano e não proveniente da 

existência de um serviço de saúde ocupacional na instituição 

(OLIVEIRA; MUROFUSE, 2001). 

 

- Promovendo à manutenção/recuperação da saúde 

A Agência Nacional de Saúde (ANS), com o propósito 

de promover mudanças no modelo hegemonicamente 

centrado na doença, em procedimentos e baseado na 

demanda, tem buscado contribuir de modo a possibilitar um 



A IMPOTÂNCIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS NA INCIDÊNCIA DE 
COLONIZAÇÃO POR LEVEDURAS DO GÊNERO CÂNDIDA SPP NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 
 

447 
 

Modelo de Atenção Integral à Saúde. O desenvolvimento de 

programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e 

doenças tem como objetivo mudança do modelo assistencial 

vigente e melhoria da qualidade de vida, visto que grande 

parte das doenças que acomete a população é passível de 

prevenção (BRASIL, 2007). 

A promoção da saúde, entendida como estratégia de 

produção social de saúde, deve articular e permear políticas 

públicas que influenciem o futuro da qualidade de vida. Nessa 

contextura, a inclusão de um programa de práticas 

direcionadas à população trabalhadora no ambiente hospitalar 

deve estar fundamentada numa concepção da promoção de 

saúde baseada em processos educativos que vão além da 

transmissão de conhecimentos, mas, que mudem o 

comportamento e o estilo de vida do indivíduo e da 

comunidade. Tal promoção de saúde deve estar direcionada 

no enfrentamento das dificuldades, no fortalecimento da 

identidade e na incorporação de soluções criativas e saberes 

saudáveis (MORETTI et al, 2009).  

Várias iniciativas da sociedade brasileira vêm buscando 

estabelecer avanços nas políticas públicas de atenção integral 

em Saúde do Trabalhador (ST) abrangendo práticas que 
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envolvem assistência, promoção, vigilância e prevenção de 

agravos relacionados ao trabalho. Apesar dos esforços, os 

obstáculos para consolidação de projetos e ações que 

poderiam contribuir de forma efetiva na melhoria dos 

indicadores nacionais se comparados às nações socialmente 

mais desenvolvidas são vastos (COSTA; LACAZ; FILHO; 

VILELA, 2013). 

Atualmente, os ambientes de trabalho configuram-se 

estrategicamente na perspectiva da realização de ações que 

englobem a ST, devido ao tempo que os trabalhadores 

permanecem neles, aproximadamente um terço do dia. Por 

isso, minimamente uma grande refeição é realizada no local 

explicitado, o que pode favorecer o desempenho de atividades 

com foco na educação nutricional (FRANCO; CASTRO; 

VOLKOFF, 2013). O cenário exposto, entretanto, ainda possui 

fragilidades, uma vez que – apesar de bem estruturado nas 

políticas públicas – não ocorrem adequadamente na prática 

(SANTOS, 2012).  

 

- O nutricionista como contribuinte nessa promoção 

No que se refere à proteção, promoção, e prevenção da 

ST no ambiente hospitalar, onutricionista se insere por 
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intermédio das práticas de segurança alimentar do trabalhador 

de saúde, da educação alimentar nutricional, dentre outras 

ações concernentes ao seu exercício. O cuidado nutricional 

assume fundamental importância, visto que é definido como 

processo de atender às diferentes necessidades nutricionais 

de uma pessoa. Pedroso; Sousa e Salles (2011) inclui dentro 

destes processos a avaliação do estado nutricional do 

indivíduo, identificação das necessidades ou problemas 

nutricionais, planejamento de objetivos de cuidados 

nutricionais, implementação de atividades nutricionais e a 

avaliação do cuidado nutricional. 

A educação nutricional tem se destacado em 

diversificados trabalhos epidemiológicos, especialmente, nos 

quais os resultados apontam para a correlação entre 

comportamento alimentar e doenças. Embasado em outros 

autores, Cervato et al. (2005) expõe a educação nutricional 

como a parte da nutrição que orienta seus recursos em 

direção ao aprendizado, adequação e aceitação de hábitos 

alimentares saudáveis. Trata-se como um estimulo ao 

educando, pois atua como mecanismo de autonomia, de modo 

que este em consonância com a estratégia educativa do 



A IMPOTÂNCIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS NA INCIDÊNCIA DE 
COLONIZAÇÃO POR LEVEDURAS DO GÊNERO CÂNDIDA SPP NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 
 

450 
 

autocuidado, assume conscientemente, a responsabilidade 

pelos seus atos relacionados à alimentação. 

Nessa prática educativa do autocuidado, o profissional 

nutricionista desenvolve a função de facilitador do processo de 

mudança que essa estratégia provoca. O autocuidado reúne 

atividades para a promoção de saúde, com modificação no 

estilo de vida, para a diminuição dos fatores de risco, 

prevenção especifica de doenças, para a manutenção e 

recuperação da saúde, e finalmente, para a reabilitação. O 

indivíduo comprometido com esse processo se prepara e se 

capacita para atuar sobre os fatores que afetam o seu 

funcionamento e desenvolvimento (CERVATO et al. 2005).  

No âmbito da nutrição clínica e ambulatorial ou na 

atenção a grupos específicos, as práticas produzidas na 

educação alimentar e nutricional configuram um complexo 

contexto da atenção primária. Busca – se, a organização de 

serviços e atividades com ênfase nas políticas de 

reestruturação da atenção básica na esfera do SUS onde a 

estrutura educativa é baseada na divulgação de informações 

cientificas findando convencer os sujeitos a adotarem a 

conduta dietoterápica preconizada, produzindo desse modo, 

normativas de mudança de hábitos (SANTOS, 2012).  
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Sendo assim, no contexto hospitalar, a promoção de 

saúde pela nutrição não se direciona apenas a uma doença 

especifica, mas, a uma estratégia para potencializar a saúde e 

o bem-estar, e da mesma maneira a qualidade de vida. A 

assistência nutricional à comunidade enferma e sadia 

proveniente do fornecimento das refeições, da orientação 

dietética e da educação alimentar são ações prestadas pelos 

serviços de nutrição hospitalar, como também a realização das 

atividades de ensino e pesquisa, quando estiver sob a 

condição de hospital – escola. As práticas nele desenvolvidas 

exigem sincronia da equipe, exatidão e velocidade. Esses 

serviços têm como atributo a prestação diária e contínua do 

atendimento aos pacientes (ISOSAKI et al., 2011). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Diante do encontrado constata-se a importância do 

olhar direcionado à saúde do profissional responsável por 

cuidar da recuperação ou manutenção da saúde da 

população. Ele é inserido não apenas como autor desses 

feitos, mas também, como ser que necessita de cuidados 

preventivos ou mesmo recuperativos. Para isso a literatura já 
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expõe o quanto houve avanço em busca de agentes 

causadores objetivando encontrar medidas preventivas. 

Perante esse contexto o nutricionista surge como um 

profissional de saúde habilitado e capacitado para fornecer um 

atendimento integrado à saúde de forma a promover boas 

práticas alimentares saudáveis e prevenir agravos. Por meio 

da orientação na dieta, o monitoramento do peso contribuindo, 

dessa maneira, para a melhoria na qualidade de vida desse 

trabalhador. Além desses métodos mais individuais, a 

educação nutricional é citada nos trabalhos encontrados como 

opção de responsabilizar o indivíduo dos seus hábitos, 

sobretudo possui a facilidade de abranger maior número de 

trabalhadores em uma atividade/momento conscientizando-os 

para evitar o surgimento de doenças operacionais.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Área Técnica de Saúde do Trabalhador. 
Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da Família. Saúde do 
Trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, n. 5, 2002.  
BRASIL, Agência Nacional de Saúde Suplementar.  Promoção da saúde e 
prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar: Manual Técnico. 2ª 
Edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro, p. 01 – 168, 2007.  
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. 



A IMPOTÂNCIA DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS NA INCIDÊNCIA DE 
COLONIZAÇÃO POR LEVEDURAS DO GÊNERO CÂNDIDA SPP NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 
 

453 
 

Série B. Textos Básicos de Saúde. Série Pactos pela Saúde 2006, v.7. 
3ª Edição. Brasília: Ministério da Saúde, p. 9, 2010.  
CERVATO, A. M.; DERNTL, A. M.; LATORRE, M. R. D. O.; MARUCCI, M. 
F. N. Educação nutricional para adultos e idosos: uma experiência positiva 
em Universidade Aberta para a Terceira Idade. Revista de Nutrição. 
Campinas, n. 1, v. 18, p. 41 – 52, janeiro/fevereiro, 2005.  
COSTA, D.; LACAZ, F. A. C.; FILHO, J. M. J.; VILELA, R. A. G. Saúde do 
Trabalhador no SUS: desafios para uma política pública. Revista Brasileira 
de Saúde Ocupacional. São Paulo, v. 38, n. 127, p. 11 – 30, janeiro, 2013.  
ISOSAKI, M.; CARDOSO, E.; GLINA, D. M. R.; ALVES, A. C. D. C.; 
ROCHA, L. E. Prevalência de sintomas osteomusculares entre 
trabalhadores de um Serviço de Nutrição Hospitalar em São Paulo, SP. 
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. São Paulo, v. 36, n. 124, p. 
238 – 246, julho/dezembro, 2011.  
LACAZ, F. A. C. O campo Saúde do Trabalhador: resgatando 
conhecimentos e práticas sobre as relações trabalho-saúde. Caderno 
Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 757-766, abril, 2007.  
MORETTI, A. C.; ALMEIDA, V.; WESTPHAL, M. F.; BÓGUS, C. M. 
Práticas corporais/Atividade física e Políticas Públicas de Promoção da 
Saúde. Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 18, n 2, p. 346 – 354, 
abril/junho, 2009.  
OLIVEIRA, B. R. G.; MUROFUSE, N. T. Acidentes de trabalho e doença 
ocupacional: Estudo sobre o conhecimento do trabalhador hospitalar dos 
riscos à saúde do seu trabalho. Revista Latino – Americana de 
Enfermagem. Ribeirão Preto – RJ, v. 9, n. 1, p. 109 – 115, janeiro, 2001.  
PEDROSO, C. G. T.; SOUSA, A. A.; SALLES, R. K. Cuidado nutricional 
hospitalar: percepção de nutricionistas para o atendimento humanizado. 
Ciências e Saúde Coletiva. Santa Catarina, v. 16, n. 1, p. 1155 – 1162, 
2011.  
SANTOS, L. A. S. O fazer educação alimentar e nutricional: algumas 
contribuições para reflexão. Ciência e Saúde Coletiva. Salvador – BA, v. 
17, n. 2, p. 453 – 462, 2012.  
SELIGMANN – SILVA, E.; BERNARDO, M. H.; MAENO, M.; KATO, M. 
Saúde do trabalhador no inicio do século XXI. Revista Brasileira de 
Saúde Ocupacional. São Paulo, v. 35, n. 122, p. 185-186, julho/dezembro, 
2010.  
SILVA, V. E. F.; KURCGANT, P.; QUEIROZ, V. M. O desgaste do 
trabalhador de enfermagem: relação trabalho de enfermagem e saúde do 
trabalhador. Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, v. 51, n. 4, p. 
603-614, outubro/dezembro,1998.  



 

454 
 

 

Gestão em 
Unidade de 

Alimentação e 
Nutrição Hospitalar 



ADEQUAÇÃO DO PORCIONAMENTO E INTERVENÇÃO EDUCACIONAL COMO 
PREVENÇÃO DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UMA UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR 

455 
 

CAPITULO 33 

ADEQUAÇÃO DO PORCIONAMENTO E 
INTERVENÇÃO EDUCACIONAL COMO PREVENÇÃO 

DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UMA UNIDADE 
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR 

 

Claudiana Nunes RODRIGUES1 
Iohrana Braz NASCIMENTO1 

Rita de Cássia de Araújo BIDÔ1 
Jefferson Carneiro de BARROS² 

Maria Elieidy Gomes de OLIVEIRA² 
1
Aluno da UFCG/CES, Cuité-PB; 

2
Professor da UFCG/CES, Cuité-PB 

claudiananr@hotmail.com  
 

RESUMO: No gerenciamento de uma Unidade de Alimentação 
e Nutrição o desperdício de alimentos é um fator de grande 
relevância, pois envolvem questões éticas, políticas, sociais e 
econômicas. Neste trabalho, objetivou-se padronizar o 
porcionamento dos alimentos servidos no almoço para 
crianças e realizar intervenção educacional para os 
manipuladores de alimentos, com o intuito de reduzir o 
desperdício de alimentos em uma Unidade de Alimentação e 
Nutrição Hospitalar. Os per capitas em gramas de cada 
alimento que compõe a refeição foram pesados, sendo 
determinadas as medidas caseiras com os utensílios 
disponíveis na Unidade. Os manipuladores (copeiros) foram 
capacitados in loco quanto ao porcionamento correto dos 
alimentos e conscientizados quanto à importância da 
prevenção do desperdício. A participação na capacitação 
ocorreu de forma ativa, com sugestões para o controle das 
perdas verificadas na Unidade. Foram fixadas imagens das 
medidas caseiras nas áreas de porcionamento das refeições, 
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para uma melhor padronização das atividades, além de servir 
como forma de orientação para prevenção do desperdício. 
Para resultados permanentes, o nutricionista deve realizar 
atividades educativas periódicas com os manipuladores de 
alimentos buscando, conjuntamente, estratégias para evitar o 
desperdício. A padronização do porcionamento é uma 
estratégia eficiente para um gerenciamento adequado por 
parte do nutricionista. 
Palavras-chave: Per Capita. Resto alimentar. Capacitação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são 

estabelecimentos do setor de alimentação coletiva, 

responsáveis pela administração e produção de refeições 

nutricionalmente equilibradas e com padrão higiênico-sanitário 

adequado para consumo fora do lar, visando à prevenção e/ou 

manutenção da saúde de seus clientes (MACHADO; SIMOES, 

2008).  

O setor de produção de uma UAN tem a finalidade de 

comprar, receber, armazenar, processar os alimentos e, 

posteriormente, fazer a distribuição das refeições aos 

diferentes tipos de clientes/pacientes (NONINO-BORGES et 

al., 2006). 

É a partir do cardápio, entendido como uma sequência 

de pratos a serem servidos em uma refeição, em todas as 

refeições de um dia ou por um período determinado, que se 

inicia o processo produtivo, o qual serve como instrumento 

gerencial para a administração da unidade. A partir do seu 

planejamento podem ser dimensionados os recursos humanos 

e materiais, o controle de custos, o planejamento de compras, 
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a fixação dos níveis de estoque, a determinação dos padrões 

a serem utilizados na confecção das receitas, servindo ainda 

para a pesquisa e análise das preferências alimentares dos 

clientes (BELLO; SPINELLI, 2011). Para a elaboração do 

cardápio diário deverá ser observada a relação de gêneros e 

produtos alimentícios padronizados, com os respectivos 

consumos per capita e frequência de utilização, atendendo as 

necessidades energéticas diárias requeridas de acordo com a 

idade e atividade do indivíduo (SECRETARIA DA FAZENDA, 

2014). 

No gerenciamento da UAN, o desperdício de alimentos 

é um fator de grande relevância, pois envolve questões éticas, 

políticas, sociais e econômicas, especialmente, quando se 

trata do Brasil, país onde a fome e a miséria são consideradas 

como problemas de saúde pública (NONINO-BORGES et al., 

2006 apud SILVA; SILVA; PESSIANA, 2010). 

De acordo com estudo da Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), 54% do desperdício 

de alimentos no mundo ocorrem na fase inicial da produção, 

manipulação pós-colheita e armazenagem. Os 46% restantes 

ocorrem nas etapas de processamento, distribuição e 

consumo (ONU-BRASIL, 2013). 

Segundo Nonino-Borges et al. (2006) e Zilio (2009), são 

considerados fatores de desperdício as sobras e os restos de 

alimentos. As sobras são os alimentos produzidos e não 

distribuídos, já os restos são alimentos preparados que são 

rejeitados. O planejamento inadequado de refeições, 

preferências alimentares e falta de treinamento dos 

funcionários para produção e porcionamento dos alimentos, 

são fatores que podem influenciar no desperdício de 
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alimentos. O controle do desperdício objetiva avaliar a 

adequação das quantidades preparadas em relação às 

necessidades de consumo (sobras), porcionamento, 

distribuição e aceitação dos cardápios (restos).  

A padronização de porções alimentares dietéticas 

demanda pesquisa e avaliação individual do cliente/paciente, a 

fim de garantir quantidades adequadas que resultem em 

melhor qualidade do serviço, além de melhor atenção 

nutricional (NONINO-BORGES et al., 2006). 

O processo de porcionamento das dietas deve ser 

efetuado sob rigoroso controle de tempo de exposição e 

temperatura com a finalidade de evitar a multiplicação 

microbiana. As refeições deverão ser porcionadas, distribuídas 

e servidas em recipientes individuais descartáveis, 

devidamente apoiados em bandejas visando uma manipulação 

segura e confortável ao paciente. Além disso, deve-se 

porcionar uniformemente as refeições, de acordo com a 

patologia e seguindo os per capitas estabelecidos, utilizando-

se de utensílios apropriados para cada tipo de preparação 

(SECRETARIA DA FAZENDA, 2014). 

Segundo a Secretaria da Fazenda (2014), o 

porcionamento e distribuição das dietas devem ser 

supervisionados pelo responsável técnico nutricionista para, 

caso necessário, proceder alterações ou adaptações visando 

atendimento adequado e satisfatório ao cliente/paciente. 

Tendo em vista a prevenção do desperdício de 

alimentos, o presente trabalho teve a finalidade de padronizar 

as porções alimentares dietéticas servidas no almoço para 

crianças e realizar intervenção educacional para os 
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manipuladores de alimentos em uma Unidade de Alimentação 

e Nutrição Hospitalar. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, de carácter 

observacional e de intervenção, desenvolvido de Fevereiro a 

Março de 2015 numa Unidade de Alimentação e Nutrição 

Hospitalar pública localizada na cidade de Campina 

Grande/PB. 

Para o processo de padronização das porções foram 

feitas pesquisas bibliográficas sobre per capitas padrão 

utilizados na composição de cardápios para pacientes 

hospitalizados, com enfoque em crianças, adotando-se a 

padronização de medidas preconizada por Andrade e Campos 

(2012). 

Na etapa preliminar de padronização de porções e 

medidas, os pesos em gramas dos per capitas de cada 

alimento foram obtidos com o auxílio de uma balança de mesa 

e, em seguida, determinadas as medidas caseiras respectivas 

com o uso dos utensílios disponíveis na Unidade, 

padronizando essas medidas para o almoço que era servido 

aos pacientes do setor de pediatria do hospital. 

Foram utilizados na etapa de padronização das porções 

materiais de apoio constituídos de kits de potes com tampas 

(EPS) para alimentos da marca COPOBRAS; balança de 

mesa da marca CLINK, com capacidade máxima de 5 kg; 

concha, colher de servir e escumadeira de inox e pratos da 

marca DURALEX. 
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Foi realizada a tara da balança e realizada em seguida 

a pesagem das quantidades dos alimentos em grama, com 

base nos per capitas propostos por Silva e Martinez (2008). 

A intervenção educacional, realizada na forma de 

capacitação em serviço, foi feita com os copeiros do turno 

diurno responsáveis pelo porcionamento das refeições dos 

pacientes da ala de pediatria. Fez-se uso de um computador 

para demonstração da padronização das porções, e para 

melhor entendimento e maior acessibilidade às informações, 

foram impressas imagens com as medidas caseiras e os 

utensílios adequados para cada tipo de alimento, para 

posterior fixação no local de porcionamento das refeições. 

A ação educativa foi complementada com a projeção de 

charges através de computador, para estimular a reflexão 

sobre o tema do desperdício de alimentos, seguido de uma 

exposição de documentário sobre o desperdício de alimentos 

no Brasil e no mundo. 

Foi desenvolvido no serviço um certificado de 

participação para ser entregue aos copeiros ao final da 

capacitação como forma de estímulo e reconhecimento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As figuras (1 a 9) abaixo representam as medidas caseiras 

padronizadas com uso dos utensílios disponíveis no setor de 

produção da UAN hospitalar. 

 

Soja ou Carne moída – 2 colheres de servir (120g) 
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Figura 1. Medida da colher de servir para carne moída.  
     Fonte: dados da pesquisa. 
Soja ou Carne moída – 1 concha cheia ou 1 escumadeira cheia (120g) 

 
Figura 2. Medida da concha/escumadeira para carne moída. 

 Fonte: dados da pesquisa. 
 

 

Arroz – 2 colheres de servir – 1 cheia e 1 semi cheia (150g) 
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Figura 3. Medida da colher de servir para arroz. 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Arroz – 1 escumadeira cheia ou 1 concha cheia (150g) 

 

 
 
Figura 4. Medida da concha e escumadeira para arroz. 
     Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Feijão – 1 escumadeira semi cheia ou uma concha rasa ou 1 

colher rasa de servir semi cheia (150g) 
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Figura 5. Medida da escumadeira, concha e colher de servir para feijão. 
 Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Purê – 1 concha cheia ou 1 escumadeira cheia ou 1 colher de 

servir cheia (150g) 

 
Figura 6. Medida da concha, escumadeira e colher de servir para purê. 

 Fonte: dados da pesquisa. 
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Carne – 1 colher de servir cheia e outra colher semi cheia 

(200g)  

 
Figura 7. Medida da colher de servir para carne guisada. 
    Fonte: dados da pesquisa. 

 

Carne – 1 concha cheia ou 1 escumadeira cheia (200g) 

 
Figura 8. Medida da concha/escumadeira para carne guisada. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Carne – 1 porção grande (250g) 
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Figura 9. Medida da porção padrão para carne de frango. 
    Fonte: dados da pesquisa. 
 

Durante o estudo, foi observado na Unidade de 

Alimentação e Nutrição Hospitalar, que o porcionamento das 

refeições não era padronizado com base em parâmetros 

científicos da técnica dietética.  

As quantidades de alimentos servidas aos pacientes 

eram adequadas de acordo com a visão das copeiras, o que 

levava a um grande desperdício de alimentos, principalmente 

no que se refere às refeições servidas ao setor de pediatria. 

Devido a limitações orçamentarias que impossibilitam a 

aquisição e uso de bandejas térmicas para um adequado 

acondicionamento dos alimentos para distribuição, o serviço 

tem adotado para montagem das refeições de pacientes em 

dieta livre o uso de recipientes tipo “quentinha”, o que tem 
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gerado grande quantidade de desperdício quando estas 

retornam ao serviço pelas copeiras. 

Um dos motivos apontados é a ausência de treinamento 

dos copeiros, em especial daqueles recém admitidos na 

Unidade, que não tem experiência com o porcionamento 

durante a montagem das refeições. Adicionalmente, verificou-

se a ausência de protocolo de padronização das medidas 

caseiras para os diferentes alimentos disponíveis, levando a 

um aumento das quantidades utilizadas e maior desperdício 

de alimentos na Unidade.  

 Um estudo feito por Silvério e Oltramari (2014) mostra 

que a maioria das UAN possui níveis de desperdício acima do 

aceitável e que a implementação de intervenções educativas 

continuadas aos clientes/pacientes, na forma de 

conscientização, é uma alternativa para redução do 

desperdício. Além disso, os autores indicam que é essencial o 

treinamento dos responsáveis pelo porcionamento dos 

alimentos. 

 Esses mesmos autores também indicam que os 

funcionários da UAN devem ser esclarecidos sobre a 

importância da realização contínua de campanhas contra o 

desperdício e receber capacitações periódicas, para que 

realizem a padronização das quantidades a serem 

preparadas, com adequado monitoramento das atividades. 

 Os profissionais nutricionistas além de planejar, 

organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de uma 

UAN, devem realizar atividades educacionais e nutricionais na 

coletividade sadia ou enferma de instituições públicas ou 

privadas (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 

2005). 
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Neste sentido, foi planejada juntamente com a 

coordenação da Unidade a realização de uma ação 

educativa/capacitação com os copeiros, constatando-se uma 

participação ativa destes, reconhecendo a situação vivenciada 

no seu local de trabalho, com troca de experiências e 

sugestões para evitar e/ou prevenir os desperdícios de 

alimentos presentes na Unidade. No entanto, foi encontrada 

alguma resistência por parte de alguns dos copeiros quanto à 

diminuição da quantidade de alimentos porcionada nas 

quentinhas.  

Foram fixadas imagens das medidas caseiras nas áreas 

de porcionamento das refeições, para uma melhor 

padronização das atividades, além de servir como forma de 

orientação para a prevenção do desperdício.  

Um estudo realizado por Andrade e Campos (2012) 

mostra que o papel dos trabalhadores neste ambiente é 

fundamental, pois atua como elemento-chave para que a 

padronização seja concretizada de fato. A educação alimentar 

e nutricional também é fundamental para que isso ocorra, uma 

vez que se discute a importância e utilidade da padronização 

de medidas caseiras em um ambiente produtor de refeições. 

 A padronização do porcionamento também é essencial 

para garantir a oferta adequada de refeições de forma a 

atender às necessidades das crianças, podendo contribuir 

para a redução do desperdício de alimentos com repercussões 

no volume de resíduos produzidos. 

 Por fim, as atividades de capacitação realizadas com 

entrega de certificado ao final contribuíram para estimular a 

participação e motivar os copeiros quanto a sua importância 
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para se conseguir resultados satisfatórios na redução do 

desperdício.  

 

4 CONCLUSÕES  

 

É fundamental a implementação de estratégias de 

controle do desperdício de alimentos nas UAN, tendo em vista 

a influência social, cultural, política, ética e econômica a que 

estão submetidas.  

 A padronização das porções e suas respectivas 

medidas caseiras uma vez colocadas em prática pelo pessoal 

do serviço trarão resultados satisfatórios sobre o desperdício 

constatado na Unidade, na medida em que padronizará o 

volume de alimentos durante a confecção das refeições, em 

especial da pediatria, evitando os excessos que tem se 

traduzido em perdas. 

Neste sentido, cabe aos nutricionistas da UAN o dever 

de realizar atividades educativas de forma contínua com os 

manipuladores de alimentos buscando, conjuntamente, 

estratégias para evitar perdas alimentares. Portanto, a 

padronização do porcionamento é entendida como uma 

estratégia eficiente para um gerenciamento adequado por 

parte do nutricionista. 

 Este estudo indica ainda a necessidade de ações de 

prevenção do desperdício de alimentos envolvendo todo o 

hospital, de maneira que atinjam todos os comensais.  
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O SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE MEIO AMBIENTE está 

destinado a estudantes e profissionais da área saúde (nutrição, 

farmácia, enfermagem, fisioterapia, educação física) e áreas afins e 

tem como objetivo de proporcionar, por meio de um conjunto de 

palestras, mesa redonda e apresentações de trabalhos, subsídios para 

que os participantes tenham acesso às novas exigências do mercado e 

da educação no contexto atual. E ao mesmo tempo, reiterar o intuito 

Educacional, Biológico e Ambiental de inserir todos que formam a 

Comunidade Acadêmica para uma Educação sócio-ambiental para a 

Vida.  

Foram abordados diversos temas durante o evento, entre eles: 

Uso racional de medicamentos, Aplicações da Biotecnologia na Saúde, 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Gastronomia, meio 

ambiente e sustentabilidade, Patógenas emergentes associados ao 

abastecimento de água para consumo humano, A saúde mental no 

século XXI, um desafio dos profissionais de saúde, ducação Alimentar 

e Nutricional: uma estrategia de Segurança Alimentar do século XXI. 

Diante da grandiosa contribuição dos artigos aprovados, os livros 

frutos desse Evento: ODONTOLOGIA SAÚDE E MEIO AMBIENTE: e 

NUTRIÇÃO E SAÚDE: conhecimento, integração e tecnologia 

,contribuirão para o conhecimento dos alunos da área de Ciencias 

biológicas e Saúde. 
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