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PREFÁCIO 

 

A Ciência da Nutrição nunca estive tão inserida nas 

diversas áreas do saber como nos dias atuais. Para 

mergulhar neste universo precisamos transcorrer as 

diversas áreas que englobam desde o cultivo aos serviços 

de produção e distribuição de alimentos, considerando os 

fatores ambientais, sociais, econômicos e culturais que 

determinam o acesso e a escolha do alimento. A 

transversalidade desta ciência nos leva a perceber, cada 

vez mais, a importância do desenvolvimento de pesquisas 

nas diferentes áreas de atuação que envolva a 

alimentação e a nutrição. 

Este livro é composto de uma coletânea de 

pesquisas apresentadas no Congresso Nacional de Saúde 

e Meio Ambiente (Cinasama), realizado entre os dias 14 e 

15 de dezembro de 2018 na cidade de João Pessoa-PB. O 

Cinasama é um evento que faz parte da história acadêmica 

e científica da Paraíba e de todo Brasil, uma vez que apoia, 

assume e cumpre um compromisso com a comunidade 

científica compartilhando pesquisas nas diversas áreas da 

Saúde e Meio Ambiente, com forte ênfase na Ciência da 



 
 

Alimentação e Nutrição. Para tanto, os capítulos desta 

obra estão organizados em eixos temáticos abrangentes e 

atuais nas diversas áreas de atuação da Nutrição, 

Gastronomia, Engenharias, Medicina e Biologia. 

Desta forma, esta publicação é destinada aos 

diversos leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Desejo que estes possam usufruir desse conteúdo para 

aprender ou aprimorar seus conhecimentos e, 

principalmente, despertar o desejo pelo desenvolvimento 

de novas pesquisas, que possam transformar vidas, pois 

este é o principal objetivo da ciência: fazer do mundo um 

melhor lugar para se viver. 

Boa leitura e boa vida. 

 

Bárbara Lima Rocha 
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CAPÍTULO 1 
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BREVE REVISÃO 
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo descrever os 
aspectos gerais da doença celíaca .O atendimento nutricional 
do caso adotado ocorreu no ano de 2017. dados LILACS, 
MEDLINE, SCIENSE DIRECT, SCIELO E PUBMED a fim de 
identificar artigos científicos publicados no período de 2005 a 
2018. A busca nas fontes supracitadas foi realizada tendo como 
termos indexadores “Doença celíaca, fisiopatologia da doença 
celíaca, AND consequências da doença celíaca", e seus 
correspondentes em inglês " Celiac disease, pathophysiology of 
celiac disease AND consequences of celiac disease. A doença 
Celíaca é sem dúvida uma afecção mais comum no Brasil, 
podendo não apresentar sintomas por um longo período de 
tempo. Ocorre em muitas partes do mundo, mas muitos casos 
podem permanecer sem diagnóstico. O prognóstico dos 
doentes com DC é bom, pelo que cerca de 90% vão ter uma 
resolução completa com uma dieta isenta de glúten. Para os 
restantes 10% com sintomas persistentes, a maioria dos casos 
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é atribuída à contínua exposição ao glúten, intolerância à 
lactose e SII. Menos de 1% desenvolve DC refratária. 
Palavras-chave: Alimentação celíaca. Tratamento 
dietoterápico. Fisiopatologia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A Doença Celíaca (DC) também conhecida como 

espru celíaco, enteropatia sensível ao glúten ou espru não 

tropical (WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION 

PRACTICE GUIDELINES, 2005), é uma enteropatia auto-

imune associada à intolerância permanente ao glúten, 

caracterizada por modificações na mucosa  do  intestino  

delgado,  ocorrendo  atrofia  total  ou  subtotal  da  mucosa 

intestinal,  prejudicando  absorção  de nutrientes  

(SDEPANIAN;  MORAIS; FAGUNDES-NETO, 2001). Além do 

consumo do glúten, é necessário a interação de fatores 

genéticos, imunológicos e ambientais, para que a doença se 

manifeste e ocorram as alterações intestinais (ARAÚJO et al., 

2010). 

O glúten é uma substância que está presente em 

diferentes tipos de cereais, sendo responsável pela estrutura 

das massas alimentícias. A gliadina e a glutenina são frações 

de proteínas que formam o glúten, e totalizam 85% da 

fração proteica na farinha de trigo. O único cereal que possui 

quantidades adequadas de gliadina e glutenina para formar o 

glúten é o trigo, mas outros cereais também podem 

apresentar essas proteínas nas formas de hordeína na 

cevada, secalina no centeio e avenina na aveia (ARAÚJO et 

al., 2010). 

É  essencial  que  a  dieta  isenta  de  glúten  satisfaça  

as  necessidades nutricionais dos indivíduos com DC, 
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atendendo suas necessidades calóricas, de macronutrientes 

e micronutrientes (ANDROELI et al., 2013). 

O paciente celíaco necessita de uma dieta livre de 

glúten (DLG), ou seja, deve se privar de comidas que 

contenham glúten por toda a vida. Mínimas quantidades 

podem desencadear reações devido à lesão severa que tal 

proteína produz no intestino delgado, achatando e atrofiando 

suas vilosidades e resultando na má absorção dos nutrientes, 

o que pode provocar atraso no crescimento, diarreias e 

constipação crônica, vômitos, dor e distensão abdominal, 

anemia ferropriva, osteoporose, infertilidade, dentre outros 

sintomas (GANDOLFI et al., 2000). 

Com base nessa perspectiva objetivou-se nesta 

pesquisa descrever os aspectos gerais da doença celíaca.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Realizou-se uma revisão de literatura que utiliza as 

bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIENSE DIRECT, 

SCIELO E PUBMED a fim de identificar artigos científicos 

publicados no período de 2005 a 2018. A busca nas fontes 

supracitadas foi realizada tendo como termos 

indexadores “Doença celíaca, fisiopatologia da doença celíaca, 

AND consequências da doença celíaca", e seus 

correspondentes em inglês " Celiac disease, pathophysiology of 

celiac disease AND consequences of celiac disease. As 

publicações foram pré-selecionadas pelos títulos, os quais 

deveriam conter como primeiro critério o termo completo e/ou 

referências a elaboração de iogurte caprino, composição 

nutricional de produtos lacteos obtidos a partir de leite caprino, 

tecnologias aplicadas a elaboração de produtos lácteos 

caprinos ou utilização de leite caprino na elaboração de 
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sorvetes e no caso dos artigos acompanhada da leitura dos 

resumos disponíveis. 

 Foram incluídas publicações em inglês e português 

que atenderam aos critérios de se tratar de uma pesquisa, um 

estudo clínico, epidemiológico que evidenciasse os aspectos 

fisiopatológicos, clínicos e as principais consequências da 

doença celíaca. Em seguida foram excluídos artigos repetidos 

em diferentes bases de dados. Realizou-se então uma pesquisa 

complementar no portal de periódicos da Capes e nas 

referências dos artigos selecionados com intuito de ampliar o 

campo empírico a ser analisado, e incluíram-se publicações que 

atendiam aos critérios supracitados. Ao final, foram 

selecionados artigos resultantes das pesquisas nas bases e da 

pesquisa complementar para compor esta revisão. 

A análise do material empírico selecionado tomou como 

referência a categorização dos estudos de acordo com o tipo do 

estudo e objetivos, local de realização da pesquisa, ano de 

publicação, as revistas nas quais foram veiculados, 

metodologias utilizadas e principais resultados encontrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Epidemiologia 

 

Anteriormente a DC era considerada uma enfermidade 

rara que ocorreria apenas em caucasianos, principalmente em 

crianças e com a apresentação típica de perda e diarreia 

(WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION 

PRACTICE GUIDELINES, 2005), atualmente acredita-se que a 

prevalência seja de 1 a 1,5% na população mundial. Existe um 

aumento da mesma entre os caucasianos, no sexo feminino e 

uma elevada prevalência entre os parentes de primeiro grau de 
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celíacos, ou seja, quanto mais próximos os familiares, maior é 

a prevalência (FARO, 2008).  

A doença Celíaca é sem dúvida uma afecção mais 

comum no Brasil, podendo não apresentar sintomas por um 

longo período de tempo. Ocorre em muitas partes do mundo, 

mas muitos casos podem permanecer sem diagnóstico. No 

Brasil a DC apresenta maior incidência na Região Sudeste, mas 

os dados estatísticos oficiais ainda são desconhecidos, contudo 

estima-se que existem 300 mil brasileiros portadores dessa 

doença. Atinge predominante os indivíduos de cor branca, mas 

no Brasil, devido à alta miscigenação racial, já foi descrita em 

mulatos e com maior frequência entre as mulheres (ARAÚJO et 

al., 2010). 

 

Fisiopatologia 

 

A fisiopatologia da Doença Celíaca é complexa e envolve 

os diversos fatores genéticos, ambientais e imunológicos. O 

glúten da dieta é o fator responsável pelo desenvolvimento da 

doença. Presente nos vários cereais nas formas de prolaminas 

e gluteninas, existe um mecanismo na dissociação dos 

peptídeos onde estes, conseguem atravessar a porção baso-

lateral dos enterócitos alcançando a lâmina própria do intestino 

delgado, pois apresentam resistência às enzimas gástricas e 

pancreáticas, com isso aumenta a permeabilidade intestinal 

(NOBRE; SILVA, CABRAL, 2007). 

A DC é uma enteropatia inflamatória crónica autoimune 

sensível ao glúten, que ocorre em indivíduos geneticamente 

suscetíveis.(CECILIO,  BONATTO 2015; ) Sendo multifatorial, 

depende de três aspetos fundamentais para se tornar ativa: a 

ingestão de glúten, disfunção da barreira da mucosa intestinal 

e predisposição genética.( MEGIORNI, PIZZUTI 2012) A lesão 
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intestinal ocorre devido à ação tóxica da fração gliadina do 

glúten, presente no trigo e noutras proteínas semelhantes 

solúveis em álcool (prolaminas) existentes na cevada e centeio. 

(FASANO, CATASSI 2001) A gliadina, na presença da enzima 

transglutaminase tecidular (tTG) no lúmen intestinal, 

transforma-se num complexo macromolecular que pode ser 

reconhecido por células apresentadoras de antigénio, através 

do complexo HLA tipo II (HLA-DQ2 e DQ8).(CECILIO,  

BONATTO 2015). 

 Desta forma, a base etiopatogénica sugere um processo 

inflamatório com infiltração linfocitária intraepitelial na mucosa 

do intestino delgado, levando à hiperplasia das criptas e atrofia 

vilosa. O dano da mucosa intestinal ocorre em resultado da 

resposta inflamatória imunologicamente mediada, com 

consequente má absorção de vários nutrientes.A 

suscetibilidade genética para DC é conferida por haplótipos 

bem definidos, pelo que cerca de 90% dos doentes apresentam 

o heterodímero DQ2. A maioria dos casos DQ2-negativo (5-

10%) são portadores de DQ8. Por sua vez, a DC raramente 

ocorre na ausência destes haplótipos.( MEGIORNI, PIZZUTI 

2012) Apesar da pesquisa destes haplótipos não ser 

determinante, visto estarem presentes em 30% da população 

geral sem a doença, são de extrema importância para a 

exclusão do diagnóstico. (CECILIO, BONATTO 2015; 

MEGIORNI, PIZZUTI 2012 ) 

A maioria dos indivíduos doentes apresentam moléculas 

do complexo major de histocompatibilidade (HLA) de classe II 

DQ2, cerca de 90-95%. Os fatores genéticos estão 

relacionados a esses genes HLA.  A molécula de DQ2 é 

frequente na população, contudo poucos são os que virão a 

desenvolver a DC, pois os genes HLA contribuem apenas para 

40% do componente hereditário da doença. A minoria dos 
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doentes apresentam haplotipo DQ8-DR4. Apenas 40% do 

componente hereditário da doença (FARO, 2008). 

A resposta imunitária anormal ocorre devido ao 

reconhecimento do glúten mediante as moléculas de DQ2 e 

DQ8 pelos linfócitos T CD4+. Os linfócitos ativados irão produzir 

diversas citocinas pró-inflamatória, que consequentemente 

lesará a matriz extra-celular levando a presença de vilosidades 

achatadas e atrofiadas (NOBRE; SILVA; CABRAL, 2007). 

A DC consegue afetar os locais nobres da absorção, já 

que a mesma compromete  o  intestino  delgado  proximal.  

Cada  paciente  apresenta  sinais  e sintomas diferentes, pois 

quanto maior o segmento atingido e mais grave a lesão, mais 

intensa será a má absorção (FARO, 2008). 

 

Manifestações Clínicas 

 

Quando a gliadina entra em contato com as células do 

intestino delagado, ocorre uma resposta imune que produzirá 

anticorpos. O trato gastroentérico é o principal órgão afetado, 

mas pode potencialmente afetar qualquer outro como pele, 

fígado, sistema nervoso, sistema reprodutivo, ossos e sistema 

endrócrino (SILVA; FURTANETTO, 2010).  

Os sintomas diferem consideravelmente, dependendo da 

idade e da apresentação da doença, o que varia entre os 

indivíduos. A DC pode apresentar vários quadros clínicos, entre 

eles, a forma clássica que se manifesta principalmente nos 

primeiros anos de vida com sintomas como diarreia ou 

constipação crônica, anorexia, vômitos, emagrecimento, 

comprometimento variável do estado nutricional, irritabilidade, 

inapetência, deficit do crescimento, dor e distensão abdominal, 

atrofia da musculatura glútea e anemia ferropriva. As formas 

não clássicas são aquelas que não  apresentam  os  sintomas  



ASPECTOS GERAIS DA DOENÇA CELÍACA: UMA BREVE REVISÃO 

28 
 

digestivos  ou,  quando  presentes em  um  segundo plano. Esta 

por sua vez, apresenta-se mais tardiamente na infância. 

Apresentam manifestações isoladas como baixa estatura, 

anemia por deficiência de ferro refratária   à   ferroterapia   oral,   

artrite,   constipação   intestinal,   osteoporose   e esterilidade. 

A forma latente ocorre em pacientes com biopsia jejunal normal, 

onde ocorrerá o atrofiamento das vilosidades intestinais, em 

outro período de tempo, mas quando é retirado o glúten  da  

dieta revertem à normalidade. A doença celíaca assintomática, 

tem se tornado a mais frequente nos últimos tempos após o 

desenvolvimento de marcadores sorológicos, é presente entre 

familiares de primeiro grau de pacientes celíacos. Quando 

comprovada é seguida de uma dieta isenta de glúten (ARAÚJO 

et al., 2010). 

Os sintomas apresentados por crianças com DC são 

variáveis e influenciados pela idade. Crianças muito jovens, 

apresentam maioritariamente sintomas considerados 

"clássicos": diarreia, distensão abdominal, e atraso no 

crescimento (TELEGA, BENNET,WERLIN, 2008), enquanto 

crianças em idade escolar e adolescentes apresentam 

predominantemente sintomas gastrointestinais atípicos como 

cólicas, vômitos e obstipação (AURANGZEB, LEACH, 

LEMBERG, DAY, 2010). Outras condições extraintestinais que 

conduzem ao diagnóstico (BRAMBILLA et al., 2013) incluem a 

artrite, doenças neurológicas e anemia, e apresentam-se cada 

vez mais frequentes (BALAMTEKIN et al., 2010; HERNANDEZ, 

GREEN, 2006). 
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Diagnóstico 

 

O diagnóstico era reconhecido apenas em pacientes que 

apresentassem manifestações clínicas típicas ou com um 

elevado grau de suspeita. Com isso, muitos casos 

provavelmente permaneciam sem diagnóstico por tempo 

extremamente longo (PRATESI; GONDOLF, 2005). Geralmente 

o diagnóstico é realizado em crianças com a síndrome má 

absortiva. Recentemente, com o surgimento de testes 

sorológicos de alta acurácia e também com uma maior 

preocupação dos médicos em relação às manifestações 

atípicas, tem aumentado a prevalência da DC e seu diagnóstico 

fora da faixa pediátrica (;ARAUJO et al., 2010). 

Contudo, o diagnóstico se baseia no exame clínico, na 

anamnese detalhada, na análise histopatológica do intestino 

delgado e na avaliação dos marcadores séricos. Onde o 

diagnóstico final deve ser fundamentado na biópsia que revela 

vilosidades   atrofiadas,   alongamentos   de   criptas   e   

aumento   dos   linfócitos intraepiteliais (FARO, 2008). Às vezes 

existem discordas entre a sorologia, clínica e histologia, isso 

acontece em 10% dos casos que é realizado o diagnóstico, com 

isso nem sempre é fácil de ser realizado. O diagnóstico deve 

ser cogitado em todo paciente que apresentar diarreia crônica/, 

distensão abdominal, flatulência, anemia ferropriva, 

osteoporose de início precoce, elevação de transaminases, 

familiares de primeiro e segundo graus de  pacientes com  DC, 

hipocalcemia, assim como na deficiência de ácido fólico e 

vitaminas lipossolúveis (SILVA; FURTANETTO, 2010). 
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Tratamento 

O prognóstico dos doentes com DC é bom, pelo que 

cerca de 90% vão ter uma resolução completa com uma dieta 

isenta de glúten. Para os restantes 10% com sintomas 

persistentes, a maioria dos casos é atribuída à contínua 

exposição ao glúten, intolerância à lactose e SII. Menos de 1% 

desenvolve DC refratária.(LEFFER et. al 2007) Este caso 

parece enquadrar-se no grupo dos 90% que resolve com a dieta 

isenta de glúten, contudo o tratamento da doença refratária 

passa por corticoesteróides e outros imunossupressores, 

fármacos que têm vindo a ser usados para o controlo da DAL.( 

RUBIO-TAPIA; MURRAY 2010) Desta forma, existe também a 

possibilidade de DC refratária mascarada pela farmacoterapia 

instituída. 

O tratamento da DC é totalmente dietético, ou seja, há 

necessidade dos pacientes sintomáticos quanto os 

assintomáticos excluir o glúten da dieta pelo resto da vida para 

que assim possa melhorar a qualidade de vida e reduzir os 

riscos futuros de morbidade e mortalidade. A dieta isenta de 

glúten deve ser prescrita de acordo com as necessidades 

nutricionais do paciente, situação fisiopatológica da DC, idade, 

sua etapa evolutiva bem como seu acometimento sistêmico 

(ANDROELI et al., 2013). 

Por não ser uma proteína indispensável, o glúten pode 

ser substituído por outras proteínas vegetais e animais. O 

glúten do trigo, centeio, cevada e  aveia deverá ser excluído 

definitivamente da dieta. Sabe-se que em 95% dos pacientes 

com DC a aveia não apresenta toxidade, mas como em um 

subgrupo (<5%) a aveia não é segura, por está questão 

desconhecida a aveia deve fazer parte dos alimentos proibidos 

(FARO, 2008). 

Os medicamentos devem ser usados de acordo com as 
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necessidades de cada paciente, são utilizados apenas para 

corrigir carências nutricionais, como a de vitaminas e sais 

minerais que são os mais afetados. Os antimicrobianos são 

usados quando ocorre algum tipo de infecções bacterianas, 

sendo feita correção de suas doses bem como em 

antitireoidianos, anticoncepcionais e anticonvulsivantes, pela 

absorção deficiente. Quando o paciente apresenta complicação 

como perfurações, ou naqueles em que estejam prescritas 

ressecções de linfomas ou carcinomas, torna-se necessário 

realizar o tratamento cirúrgico, mas apenas nesses casos 

(FARO, 2008).  

 

Condições Associadas 

 

As  complicações  malignas   ocorrem  com  uma  elevada  

frequência  em pacientes com DC não tratados por muito tempo. 

Pacientes com DC com desenvolvimento de neoplasias 

apresentam com maiores frequências adenocarcinoma do 

intestino delgado, carcinoma de células escamosas de esôfago 

e orofaringe e linfoma não-Hodgkin (NOBRE; SILVA; CABRAL, 

2007). 

Em relação à osteoporose, as crianças e adultos que 

com DC apresentam uma redução da densidade óssea, por 

esta questão é recomendado a medida de densidade óssea no 

momento do diagnóstico. Na DC sintomática essa redução é 

mais acentuada do que na forma silente, tendo maior risco de 

fratura. Quando o paciente adere a uma dieta isenta de glúten, 

a densidade volta à melhora consideravelmente, mas em 

alguns casos pode não voltar ao nível normal (WORLD 

GASTROENTEROLOGY ORGANISATION PRACTICE 

GUIDELINES, 2005). 

A prevalência de diabetes mellitus tipo 1 é estimada em 
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5% e, inversamente, 3-8% dos diabéticos insulinodependentes 

apresentam tolerância ao glúten. Estudos têm mostrado que os 

pacientes de ambos os sexos apresentam maior taxa de 

infertilidade. Existem também riscos para amenorreia, abortos 

espontâneos e prematuridade em casos de DC não tratada, que 

regride com restrição de glúten (FARO, 2008). 

Até o momento não se sabe se a DC é um distúrbio 

inflamatório com reação- imune secundária ou se é uma doença 

primariamente auto-imune induzida por um fator exógeno 

conhecido. Mas sabe-se que as doenças auto-imunes ocorrem 

dez vezes  mais  frequentemente  em  adultos  com  DC  do  que  

na  população  geral. Algumas são: Diabetes insulino-

dependente (tipo 1), Doença tireoidiana, Síndrome de Sjögren, 

Doença de Addison, Doença hepática auto-imune, 

Cardiomiopatia, Doenças neurológicas (WORLD 

GASTROENTEROLOGY ORGANISATION PRACTICE 

GUIDELINES, 2005). 

Pacientes celíacos apresentam manifestação cutânea da 

sensibilidade ao glúten, dermatite herpetiforme (DH). Como é 

uma lesão cutânea e intensamente pruriginosa, ela ocorre 

frequentemente nos cotovelos, joelhos e nádegas (WORLD 

GASTROENTEROLOGY ORGANISATION PRACTICE 

GUIDELINES, 2005). 

Nos celíacos, tanto a desnutrição como a hipernutrição 

são comuns, a desnutrição ocorre devido a dificuldade da 

ingestão alimentar e também pela má absorção  dos  nutrientes  

da  dieta.  A  hipernutrição  ocorre  em  pacientes  em 

tratamento, onde há uma elevada absorção de nutrientes, 

devido a melhora dos sintomas, isso faz com que ocorra um 

estímulo maior a ingestão de alimentos, onde esses alimentos 

para celíacos apresentas normalmente uma maior quantidade 

de lipídeos em sua composição (ARAÚJO et al., 2010). 
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CONCLUSÕES 

  

Pode-se inferir a partir dos artigos estudados que os 

sintomas dos pacientes com doença celíaca diferem 

consideravelmente, dependendo da idade e da apresentação 

da doença, o que varia entre os indivíduos. A DC pode 

apresentar vários quadros clínicos, entre eles, a forma clássica 

que se manifesta principalmente nos primeiros anos de vida 

com sintomas como diarreia ou constipação crônica, anorexia, 

vômitos, emagrecimento, comprometimento variável do estado 

nutricional, irritabilidade, inapetência, deficit do crescimento, dor 

e distensão abdominal, atrofia da musculatura glútea e anemia 

ferropriva. As formas não clássicas são aquelas que não  

apresentam  os  sintomas  digestivos  ou,  quando  presentes 

em  um  segundo plano. Esta por sua vez, apresenta-se mais 

tardiamente na infância.  nos celíacos, tanto a desnutrição como 

a hipernutrição são comuns, a desnutrição ocorre devido a 

dificuldade da ingestão alimentar e também pela má absorção  

dos  nutrientes  da  dieta.  A  hipernutrição  ocorre  em  pacientes  

em tratamento, onde há uma elevada absorção de nutrientes, 

devido a melhora dos sintomas, isso faz com que ocorra um 

estímulo maior a ingestão de alimentos, onde esses alimentos 

para celíacos apresentas normalmente uma maior quantidade 

de lipídeos em sua composição. 
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RESUMO: Introdução: Os óleos comestíveis caracterizam-se 
como produtos sensíveis à luz, pois estão sujeitos à 
degradação por foto-oxidação, cujas consequências são 
escurecimento e alteração de aroma e sabor. Objetivo: A 
pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar a acidez e 
o índice de peróxido de óleos comestíveis e de azeites de oliva, 
acondicionados em diferentes embalagens (vidro e metal), 
comercializados no mercado varejista de Campina Grande-PB, 
comparando com dados preconizados na legislação sanitária 
vigente. Método:  Acidez e índice de peróxido, realizado em 
triplicata, foram desenvolvidos em conformidade com 
procedimentos descritos nas normas do Instituto Adolfo Lutz. 
Resultados: As amostras de azeite de oliva da marca S (lata) 
e S (vidro) apresentaram acidez acima dos limites 
estabelecidos na legislação. Apenas as amostras do azeite de 
oliva da marca C, acondicionado em embalagem metálica, 
apresentou índice de peróxido acima do preconizado em 
normas regulamentares vigentes e, portanto, superior ao valor 
de referência para o consumo humano, de 15 meq/kg. 
Conclusões: Os teores de acidez e peróxido, acima dos limites 
legais, em amostras de azeites de oliva são indicativos da 
utilização de sementes ou frutos de baixa qualidade no 
processo de fabricação, inadequadas etapas de 
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processamento, armazenamento, distribuição e 
comercialização, viabilizando baixa qualidade sensorial e 
nutricional, com presença de compostos potencialmente tóxicos 
para consumo humano no mercado. 
 
Palavras-chave: Azeite de Oliva. Controle de qualidade. 
Lipídios. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os lipídios (óleos e gorduras), constituídos 

majoritariamente por triglicerídeos, representam os principais 

componentes insolúveis em água presentes nos alimentos 

(ARAÚJO, 2008). Compostos por ácidos graxos, os 

triglicerídeos desempenham importante papel na qualidade 

sensorial e nutricional dos produtos alimentícios (MASUCHI et 

al., 2008, p. 1053-7). Na culinária, os óleos comestíveis podem 

ser adicionados como ingredientes ou utilizados no processo de 

fritura, onde podem conferir odor, sabor, cor e textura aos 

alimentos, tornando-os mais atrativos ao consumo (LIMA; 

GONÇALVES, 1994, p. 392-6).  

Segundo Nawar (1985) entre os fatores que afetam ou 

catalisam a oxidação dos lipídios, os principais são: a presença 

de insaturação nos ácidos graxos, luz, temperatura, presença 

de antioxidantes e de pró-oxidantes, enzimas, metaloproteínas, 

microrganismos e as condições de armazenamento. 

Os óleos caracterizam-se como produtos sensíveis à luz, 

pois estão sujeitos à degradação por foto-oxidação, mecanismo 

promovido essencialmente pela radiação UV em presença de 

sensibilizadores como clorofila e mioglobina, e envolve a 

participação de oxigênio singleto (1O2) como intermediário 

reativo. O processo envolve reações, cujo resultado é a 
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formação de substâncias como o hidroperóxidos diferentes dos 

que se observam na ausência da luz e de sensibilizadores, e 

que por degradação posterior originam aldeídos, álcoois e 

hidrocarbonetos (HAMILTON, 1983; JADHAV,1996) cujas 

consequências são escurecimento e alteração de aroma e sabor 

(COLTRO; BURATIN, 2004, p.206-11). Assim, quando são 

acondicionados em embalagens que permitem a passagem total 

ou parcial da luz, a foto-oxidação torna-se a principal causa da 

deterioração do produto (AZEREDO, 2001). 

A estabilidade dos óleos também depende da resistência 

à oxidação durante o processamento e o armazenamento 

(CHOE; MIN, 2006, p.169-86). Segundo Silva (1997) 

determinadas etapas do processamento como: trituração, 

torrefação e  secagem,  alteram a composição física do glóbulos 

de gordura, provocando  a sua ruptura , favorecendo a ação das 

enzimas lipolíticas, a eliminação de água e o aumento a 

exposição ao oxigênio. A presença de uma fase lipídica 

contínua resulta na formação de uma maior superfície que 

possibilita a troca com o meio, favorecendo conseqüente 

predisposição à oxidação. 

 A oxidação lipídica é um fenômeno espontâneo e 

inevitável, com uma implicação direta no valor comercial, seja  

no óleo ou na gordura, ou de todos os produtos que a partir 

deles são formulados.  

Moretto (1998) atribui a oxidação como a principal causa 

de degradação lipídica podendo levar a alteração de diversas 

propriedades dos óleos e dos próprios alimentos, como 

qualidade sensorial, nutricionais, funcionais e de toxidade.  De 

acordo com Decker (1998, p. 241-8) antioxidantes adicionados  

numa concentração consideravelmente menor que a do 

substrato oxidável, retardam o ranço oxidativo, diminuindo a 



ACIDEZ E ÍNDICE DE PERÓXIDO DE ÓLEOS VEGETAIS 

40 
 

velocidade da reação ou prolongando o seu período de indução, 

o que justifica   normalmente a sua adição aos óleos na tentativa 

de minimizar os efeitos da oxidação. (CASTERA 

ROSSIGNOL,1994; BERSET,1996). 

Deve-se acrescentar que a estabilidade térmica desses 

produtos depende de sua estrutura química, sendo os lipídios 

basicamente compostos por ácidos graxos saturados mais 

estáveis que aqueles majoritariamente insaturados.  

Nos óleos comestíveis, as embalagens atuam 

desempenhando um papel especialmente relevante, uma vez 

que minimizam substancialmente a degradação dos mesmos 

através dos processos oxidativos (auto-oxidação e foto-

oxidação) ou hidrolíticos. (SOARES et al., 2009).  

No processo de decomposição dos lipídios, seja por 

hidrolise ou oxidação, acelerada por aquecimento e pela luz, as 

concentrações dos íons hidrogênio quase sempre são 

alteradas, o que resulta normalmente na formação de ácidos 

graxos livres (IAL, 2008). Neste sentido, a determinação da 

acidez se destaca fornecendo dados importantes para a 

avaliação do estado de conservação dos óleos. O índice de 

acidez é frequentemente expresso em mililitros de solução 

normal por cento ou em gramas do componente principal, 

geralmente o ácido oleico. Parâmetro que pode variar conforme 

o grau de maturação e condições de armazenamento das 

sementes ou frutos usados para extração da matéria graxa, a 

temperatura e tempo do processo de extração, o processo de 

envase e as condições de transporte e armazenagem do óleo 

(MORETTO, 1998).  

Além da acidez o índice de peróxidos contribui como 

procedimento analítico de extrema importância na avaliação e 

no controle de qualidade dos óleos disponibilizados ao mercado 
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consumidor. Representa um indicador do grau de oxidação dos 

óleos ou gorduras (REDA; CARNEIRO, 2007, p. 60-7). O 

referido índice representa, em termos de meq/kg, todas as 

substâncias que oxidam o iodeto de potássio nas condições do 

teste. Estas substâncias são geralmente consideradas como 

peróxidos ou outros produtos similares resultantes da oxidação 

dos lipídios (MORETTO, 1998). 

Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho 

avaliar a acidez e o índice de peróxido de óleos comestíveis e 

de azeites de oliva, acondicionados em diferentes embalagens 

(vidro e metal), comercializados no mercado varejista de 

Campina Grande-PB, comparando com dados preconizados na 

legislação sanitária vigente. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram coletadas amostras de diferentes marcas 

comerciais de óleos de soja, canola e semente de girassol, 

acondicionadas em embalagens de politereftalato de etileno 

(PET) de 900 ml e amostras de diferentes marcas de azeite de 

oliva comum e extra virgem, envasadas em embalagens de 

vidro e metálicas de 500 ml, comercializadas no mercado 

varejista na cidade de Campina Grande-PB, conforme 

informações descritas na Tabela 1. 

As análises foram desenvolvidas no Laboratório de 

Bromatologia da UNINASSAU, Unidade de Campina Grande, e 

os dados obtidos compilados no laboratório de informática da 

mesma instituição.  
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Tabela 1. Quantidade de amostras de óleos comestíveis e 
de azeites de coletadas no mercado varejista na cidade de 
Campina Grande-PB. 
 

 

* Politereftalato de etileno 

 

O índice de acidez, realizado em triplicata, foi 

desenvolvido em conformidade com procedimentos do Instituto 

Adolfo Lutz. As amostras, homogêneas e completamente 

líquidas, foram pesadas (aproximadamente dois gramas) em 

Erlenmeyer de 125 ml, adicionadas de 25 ml de solução éter-

álcool (2:1) neutra e de duas gotas do indicador fenolftaleína e 

tituladas com solução de hidróxido de sódio 0,01M, até o 

aparecimento da coloração rósea, persistente por 30 segundos. 

Foi aplicado o Índice de Acidez para os óleos 

comestíveis (v×f×5,61/P) e o Índice de Acidez em Ácido Oléico 

para os azeites de oliva comum e extra virgem (v×f×M×28,2/P). 

Onde, v constituiu o número de mililitros de solução de hidróxido 

de sódio (NaOH) 0,01 M gastos na titulação, f o fator de 

correção da solução de NaOH e P o número de gramas da 

amostra. Procedimento desenvolvido em atendimento ao 

preconizado na Resolução RDC nº 270, de 22 de setembro de 
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2005 (RDC nº 270), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e na Instrução Normativa nº 1, de primeiro de 

fevereiro de 2012 (IN nº 1), do Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento (MAPA). 

 O índice de peróxido foi determinado, em triplicata, 

aplicando metodologia referenciada na American Oil Chemists’ 

Society – AOCS e descrita nas normas do IAL (2008). Foram 

pesados 5  0,05g de amostra em Erlenmeyer de 125 ml e 

adicionados 30 ml de solução de ácido acético-clorofórmio 3:2, 

agitando até completa dissolução. Foram adicionados 0,5 ml da 

solução saturada de iodeto de potássio (KI), mantendo em 

repouso ao abrigo da luz por exatamente um minuto. Ao final do 

período foram acrescentados 30 ml de água destilada, 

titulando-se em seguida com solução de tiossulfato de sódio 

pentaidratado (Na2S2O3.5H2O) 0,01 N até que a coloração 

amarela tenha quase desaparecido. Adicionou-se 0,5 ml de 

solução de amido indicadora (C6H10O5)n a 1% (m/v) e 

continuou-se a titulação até o completo desaparecimento da 

coloração azul. Preparou-se uma prova em branco utilizando as 

mesmas condições. Foi aplicada a expressão (A – 

B)×N×f×1000/P para a determinação do Índice de peróxido, 

onde A representou o número de mililitros da solução de 

tiossulfato de sódio pentaidratado 0,01 N gastos na titulação da 

amostra, B o número de mililitros da solução gastos na titulação 

do branco, N a normalidade, f o fator de correção da solução de 

tiossulfato de sódio e P o número de gramas da amostra. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O índice de acidez é uma variável intimamente 

relacionada com a natureza, qualidade e o grau de 

pureza da gordura, com o processamento e, 

principalmente, com as condições de conservação da 

gordura ( MORETTO, 1998). Representando um importante 

parâmetro para determinar a qualidade da conservação de 

óleos (ANVISA, 2005) e pode ser definido como o número de 

miligramas de hidróxido de potássio necessário para neutralizar 

os ácidos graxos livres de 1,0 g da amostra (IAL, 2008). Na 

Tabela 2, os valores analíticos da acidez dos óleos vegetais de 

soja, girassol e canola, apresentaram variação entre 0,547 e 

0,551. Portanto, menores que o valor máximo de 0,6 mg KOH/g, 

preconizado na RDC nº 270 (2005) e, consequentemente, 

adequados ao consumo. 

 

Tabela 2. Acidez livre de óleo de soja, girassol e canola. 

Produto Marca Acidez Referência1 

Óleo de Soja 
A 0,546 

0,6 mg KOH/g 

L 0,554 

Óleo de Girassol 
SO 0,553 

V 0,551 

Óleo de Canola 
SA 0,547 

P 0,552 
1 Resolução RDC nº 270, de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

A embalagem pode influenciar diretamente a qualidade 

dos óleos vegetais e deverá, fundamentalmente, atuar no 
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controle dos parâmetros que afetam a oxidação, ou seja, deverá 

apresentar boa barreira ao oxigênio, à umidade e à luz, 

especialmente na faixa do ultravioleta (OLIVEIRA, 2010). As 

embalagens plásticas tipo PET utilizadas no acondicionamento 

dos óleos vegetais comestíveis são capazes de manter a 

integridade físico-química e, portanto, a qualidade dos produtos 

até o momento do consumo. Para Pristouri et al. (2010), a 

incorporação de agentes bloqueadores de radiação UV ou 

absorvedores de oxigênio pode melhorar as propriedades dos 

plásticos no que diz respeito à manutenção da qualidade dos 

óleos. 

Os resultados obtidos por Silva et al. (2014) remetem 

valores de índice de acidez em óleos de soja comercializados 

em São Luís, Maranhão, em torno de 1,2 mg KOH/g. Ribeiro e 

Seravalli (2004) revelaram que o estado de conservação dos 

óleos está intimamente relacionado com a natureza e qualidade 

da matéria-prima, com a qualidade e o grau de pureza do 

produto, com o processamento e, principalmente, com as 

condições de conservação, pois a decomposição dos 

glicerídeos normalmente é acelerada por aquecimento e pela 

luz, promovendo quase sempre a formação de ácidos graxos 

livres. 

Percebe-se que o índice de acidez das amostras de 

azeite de oliva das marcas C (lata) e C (vidro) e do azeite de 

oliva extra virgem das marcas B e S (vidro) estão de acordo com 

a legislação vigente, uma vez que os valores apresentados 

encontram-se dentro dos padrões (Tabela 3). Entretanto, as 

amostras de azeite de oliva da marca S (lata) e S (vidro) 

apresentaram acidez acima dos limites estabelecidos na 

legislação, indicando hidrólise parcial dos glicerídeos e 

formação de ácidos graxos livres. Resultados possivelmente 
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procedentes de processos inadequados de extração, 

purificação, envase, distribuição e/ou armazenamento dos 

azeites de oliva desenvolvidos na empresa detentora da marca 

S, uma vez que as alterações ocorreram nos produtos 

acondicionados em vidro e em lata. 

 

Tabela 3. Acidez livre de azeite acondicionado em 
embalagens de diferentes materiais. 

Produto Embalagem Marca Acidez Referência1 

Azeite de 
Oliva 

Lata C 0,557 
1,0 g/100g 
em ácido 

oleico 

Lata S 1,111 

Azeite de 
Oliva 

Vidro C 0,417 

Vidro S 1,115 

Azeite Extra 
Virgem 

Vidro B 0,696 0,8 g/100g 
em ácido 

oleico Vidro S 0,553 

1 Resolução RDC nº 270, de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Instrução Normativa nº 1, de primeiro de 
fevereiro de 2012 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). 

 

Peixoto et al. (1998, p. 220-3) analisaram dez marcas de 

azeite de oliva coletadas no mercado do Rio de Janeiro, no ano 

de 1995, e encontraram valores de acidez entre 0,15 e 0,85. Os 

referidos autores informam que o índice de acidez está 

relacionado à qualidade do azeite de oliva e pode ser 

influenciada por fatores como maturação, estocagem, ação 

enzimática, qualidade da azeitona, sistema de obtenção do 

azeite (extração mecânica e ou por solvente) e grau de 

refinação. Colaborando com as informações supracitadas, 

Pérez-Camino et al. (1992, p. 2260-2) afirmaram que a acidez 

pode ser influenciada por fatores como maturação e manejo 
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pós-colheita das azeitonas, ação enzimática, qualidade da 

oliva, pragas e doenças, presença de danos físicos ou 

fermentação, além do sistema de obtenção do azeite 

(mecânica/ solvente). Segundo Dutra et al. (2004, p.220-3), o 

aumento da acidez ocorre quando há uma combinação de 

algumas variáveis, tais como temperatura, presença de sabões 

no óleo e umidade. 

Geralmente não é possível predizer qual o melhor 

indicador da oxidação do lipídio e caracterizar a degradação 

oxidativa dos óleos vegetais e derivados. Por essa razão, o 

estudo da estabilidade oxidativa requer o uso de vários métodos 

e técnicas de análises (SOUZA, 2007). As análises clássicas, 

como índice de peróxidos e acidez, são comumente utilizadas 

no controle de qualidade de óleos vegetais. O índice de 

peróxidos determina todas as substâncias, em termos de 

miliequivalentes de peróxido por 1000g de amostra, que oxidam 

o iodeto de potássio nas condições do teste (IAL, 2008). 

Portanto, o referido índice constitui um indicador do grau de 

oxidação dos óleos vegetais e da deterioração que pode ter 

ocorrido nos antioxidantes naturais, como os tocoferóis e os 

polifenóis. (LIMA, 1994). Conforme dados descritos na Tabela 

4, as variedades de óleos de soja, girassol e canola analisadas 

não apresentaram índice de peróxido acima do valor de 

referência para o consumo humano, o qual é da ordem de 10 

meq. de O2 ativo/kg. 
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Tabela 4. Índice de peróxidos de óleo de soja, girassol e 
canola. 

Produto Marca 
Índice de 
Peróxido 

Referência1 

Óleo de Soja 
A 4,33 

10 meq/kg 

L 3,17 

Óleo de Girassol 
SO 4,93 

V 7,35 

Óleo de Canola 
AS 4,42 

P 4,08 
1 Resolução RDC nº 270, de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

A peroxidação lipídica constitui a principal causa de 

deterioração dos corpos graxos (lipídios e matérias graxas). 

Retirando do seu contexto de proteção natural, os corpos 

graxos sofrem, no decorrer do processos de transformação e 

armazenamento, alterações do tipo oxidativo, as quais tem 

como principal conseqüência a modificação do flavor original e 

o surgimento de odores e sabor característicos do ranço, o qual 

representa para o consumidor, ou para a  industrial,  a principal 

causa de depreciação ou rejeição. (CASTERA-

ROSSIGNOL,1994; BERSET,1996). Sendo o índice de 

peróxido utilizado com um indicador do grau de oxidação do 

óleo ou gordura. Este indicativo demosntra a diferença entre a 

formação e a decomposição de peróxidos, e é representado  em 

milimoles de oxigênio ativo por kg de matéria graxa. Segundo 

Berset e Cuvelier (1996) alguns autores afimam que o índice de 

peróxido  deve ser determinado nos primeiros estados do 

processo oxidativo. A variação do nível de peróxidos ao longo 

do tempo ocorre de uma forma gaussiana, mesmo que 
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apresente um baixo nível de peróxidos, isso não constitui uma 

garantia de boa estabilidade oxidativa, pelo contrário,  pode ser  

um alerta  para  alteração futuras . 

Para Freire et al. (2013, p. 353-8), o índice de peróxidos é 

considerado o melhor parâmetro analítico para ser utilizado na 

avaliação de óleos e gorduras em estágios iniciais de oxidação 

e, portanto, não submetidos a processos de fritura, uma vez que 

não quantifica produtos de oxidação secundária.  

Dentre os resultados apresentados na Tabela 5, apenas 

as amostras do azeite de oliva da marca C, acondicionado em 

embalagem metálica, apresentou índice de peróxido acima do 

preconizado em normas regulamentares vigentes e, portanto, 

superior ao valor de referência para o consumo humano, de 15 

meq/kg. 

Altos valores de índice de peróxidos indicam que, de 

alguma forma, o óleo foi exposto a processo oxidativo, quer seja 

durante o preparo da matéria-prima, extração ou 

armazenamento do produto (MORETTO, 1998; BENEDICO; 

PEREZ; MARTINEZ, 2002, p.391-5). 

Kobori e Jorge (2005, p.1008-14) observaram valores 

elevados e fora dos padrões de referência para índice de 

peróxidos em óleo de semente laranja, ocorrido devido ao 

processo de extração por solvente, que, a partir do resíduo seco 

em estufa, pode ter provocado uma oxidação durante a 

secagem. 

De acordo com a RDC nº 270 (2005), o índice de 

peróxidos deve ser, no máximo, 15 meq/kg para o azeite de 

oliva e 20 meq/kg para o azeite extra virgem. Porém, Monferrer 

e Villalta (1993, p. 87-91) mencionaram que índice de peróxidos 

para óleos em geral não pode atingir valores acima de 
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15meq/kg, considerado, assim, como indicativo para o descarte 

do óleo. 

 

Tabela 5. Índice de peróxidos de azeite de oliva 
acondicionado em diferentes materiais. 

Produto Embalagem Marca 
Índice de 
Peróxido 

Referência1 

Azeite de 
Oliva 

Lata C 24,88 

15 meq/kg 
Lata S 10,28 

Azeite de 
Oliva 

Vidro C 10,12 

Vidro S 8,75 

Azeite 
Extra 

Virgem 

Vidro B 14,20 
20 meq/kg 

Vidro S 10,96 

1 Resolução RDC nº 270, de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Instrução Normativa nº 1, de primeiro de 
fevereiro de 2012 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). 

 

O vidro, como embalagem, apresenta características que 

o distingue perante os demais materiais: impermeabilidade aos 

gases, vapor d’água e aromas, relativamente inerte aos 

produtos e o fato de ser totalmente reciclável, o que permite sua 

reutilização. No entanto, vidros transparentes e translúcidos 

apresentam limitações quanto à barreira à luz e proteção do 

alimento contra a foto-oxidação (HANLON; KELSEY; 

FORCINIO, 1998). Em contrapartida, as latas de metal, usadas 

por um longo tempo para o acondicionamento de óleos e ainda 

muito apreciadas, oferecem proteção total contra a luz, o 

oxigênio, o vapor de água e microrganismos, além de seu 

interior ser revestido por resinas que protegem o metal da 

corrosividade do produto (OLIVEIRA, 2006). A vida de prateleira 
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da maioria dos produtos enlatados é determinada 

principalmente pela taxa de corrosão da embalagem. Os 

resultados em desacordo com a legislação pertinente para o 

índice de peróxidos do azeite de oliva envasado em embalagem 

metálica da marca C, possivelmente, podem ter sofrido 

influência da corrosividade da embalagem e, 

consequentemente, da indução do metal nos processos de 

rancificação auto-oxidativa desencadeada no produto 

acondicionado, rico em ácidos graxos insaturados e poli-

insaturados. Nos produtos os quais apresentam menor 

corrosividade da embalagem, o fim de sua vida de prateleira 

ocorre devido a deteriorações das características sensoriais e 

perdas do valor nutritivo. (PIERGIOVANNI; LIMBO, 2010, 

p.318.) 

 

CONCLUSÕES  

 

Os altos teores de acidez e peróxido, acima dos limites 

legais, em algumas amostras de azeites de oliva, indicaram 

possivelmente a utilização no processo de fabricação de 

sementes de baixa qualidade, inadequadas etapas de 

processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização. 

Consequentemente, há necessidade de um contínuo 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de pesquisas direcionadas 

ao monitoramento da qualidade dos produtos alimentícios 

ofertados no mercado consumidor, visando fornecer subsídios 

técnicos para a obtenção de uma melhoria na segurança 

alimentar dos óleos ofertados em prol da defesa da saúde 

pública. 
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RESUMO: Após 35 anos de descoberta da sintomatologia da 
AIDS e seu agente etiológico, o HIV, a erradicação desta 
infecção no hospedeiro ainda desafia a comunidade científica 
por sua alta mutabilidade e dificuldade de acesso aos 
reservatórios virais. Os primeiros anticorpos monoclonais 
desenvolvidos se tornaram uma promessa de tratamento e 
profilaxia eficaz desta epidemia global, mas ainda se encontram 
em desenvolvimento à medida em que se elucida melhor sua 
capacidade de infecção e transmissão nos seres humanos. O 
objetivo desta revisão é explorar as publicações mais recentes 
acerca do assunto, por meio de indexadores de artigos 
SCIENCE E PUBMED, visando compreender o panorama de 
desenvolvimento destas drogas. Os modelos animais 
elencados  para os estudos pré-clínicos destes anticorpos são 
ratos e macacos com enxerto  humano (humanizados), sendo 
os desenhos moleculares destes anticorpos baseados 
principalmente no trímero do envelope viral responsável pela 
penetração do material genético nos linfócitos T-CD4+. Regiões 
de mucosas  e tecidos linfoides periféricos e centrais foram os 
alvos destas drogas. Alguns destes anticorpos, tanto no campo 



EVOLUÇÃO DOS ANTICORPOS MONOCLONAIS 

NO TRATAMENTO DO HIV- 

56 
 

da erradicação dos reservatórios nos indivíduos infectados 
como potenciais vacinas já estão em testes clínicos.  Conclui-
se que o avanço no aprimoramento destas drogas está 
relacionada ao estudo dos seus receptores alvos, sendo 
traçadas estratégias como a combinação de múltiplas drogas e 
diferentes vias de administração para melhores resultados. 
 
Palavras-chave: HIV. Anticorpos monoclonais. Vacina. 

Imunoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o agente 

causal da doença conhecido como síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS). A AIDS foi descoberta há 35 

anos, porém mesmo com avanços na terapia antiretroviral  

surgem cerca de 2 milhões de novas infecções todos os anos. 

Na América Latina, cerca de 81% das pessoas infectadas 

sabiam de sua condição viral e, destas, 72% estavam sob 

regime antiviral.(UNAIDS, 2016) 

Após três décadas desde a evidenciação do surgimento 

deste vírus causador da AIDS, a busca pela cura e prevenção 

da infecção pelo vírus HIV continua a representar um desafio à 

comunidade científica. Dados do relatório do Fundo das Nações 

Unidas para a infância (UNICEF) revelam que a cada hora no 

mundo 30 adolescentes entre 15 e 19 anos contraem a 

infecção. No Brasil, esta prevalência na população entre 15-19 

anos aumentou em 53% entre os anos de 2004 e 2015 

(UNICEF, 2018).  

O vírus é de origem zoonótica, derivando de primatas. 

No ser humano existem duas apresentações do vírus que 

infectam o humano: HIV-1 e HIV-2. Essa classificação é 

baseada nas características genéticas e na evolução da 
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síndrome, caracterizada pela ʻʼbaixaʼʼ de imunidade. Na clínica, 

o progresso da síndrome é mais lenta na infecção pelo HIV-2 

quando comparada à infecção pelo HIV-1. Por sua virulência e 

expansão a nível mundo, o tipo 1 é o principal investigado nas 

pesquisas científicas (MOHAN, 2018).  

Estima-se que o vírus da imunodeficiência humana do 

tipo 1 (HIV-1) infectou cerca de 37 milhões de pessoas em todo 

o mundo. O HIV-1 evolui rapidamente dentro do hospedeiro, 

resultando no acúmulo de diversas variantes virais em contínua 

mutação (MOHAN et al, 2018). 

A maioria das infecções pelo HIV-1 ocorre através das 

mucosas do trato genital ou retal durante a relação sexual. Nas 

primeiras horas após a infecção pela via sexual, o HIV e células 

infectadas atravessam a barreira da mucosa, permitindo que o 

vírus se estabeleça no local de entrada e continue infectando 

linfócitos T CD4+, além de macrófagos e células dendríticas 

(BRASIL, 2015).  

Em ambos os tipos de HIV, a infiltração do vírus nas 

células se dá por meio de integrinas, proteínas que têm como 

função auxiliar na adesão e o mecanismo de transmissão do 

HIV, transferência de material genético às células-alvo ( 

PANDOLFI et al., 2017).  

A natureza do retrovírus tem seu ciclo iniciado ao infectar 

a célula hospedeira, com a fusão viral à célula-alvo, 

normalmente a célula T-CD4+. Esta fusão ocorre mediante 

reconhecimento do envelope viral com o receptor CD4 e, 

posteriormente, com os receptores de quimiocinas CCR5 e 

CXCR4, penetrando com seu capsídeo e disponibilizando no 

interior da célula infectada o material genético, como também 

dispositivo para sua replicação, exemplo: as proteases, 
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integrinas e DNA Polimerase (MARGOLIS; KOUP; FERRARI, 

2017). 

Para que se replique na célula hospedeira o vírus, por 

meio da DNA polimerase, irá transcrever o RNA em DNA por 

meio de recombinação das pontes púricas e pirimidínicas, 

resultando na transcrição e tradução dos produtos gênicos 

virais. Usando da maquinaria do organismo hospedeiro, 

expressam-se proteínas virais estruturais que se rearranjam no 

citoplasma e se resulta na exocitose de novas partículas virais 

infecciosas, num processo cíclico de produção e reinfecção do 

vírus (MARGOLIS; KOUP; FERRARI, 2017).  

As hipóteses que buscam esclarecer a grande 

mutabilidade do vírus do HIV são esclarecidas quando 

consideramos a dinâmica com que este vírus se transcreve na 

célula hospedeira. A retrotranscrição gera muitos erros de 

codificação difíceis de prever. Agrava-se que pela estrutura 

simplória do vírus não há mecanismos de reconhecimento de 

erros de transcrição, contribuindo para alta variabilidade de 

genes. Suspeita-se, além da Transcriptase Reversa e RNA 

Polimerase, que as enzimas de reparo do DNA hospedeiro 

também possam ter uma contribuição para as mutações do 

vírus (POIRIER; VIGNUZZI, 2017).  

             Desde sua descoberta, o HIV e a AIDS representam um 

desafio para os pesquisadores no desenvolvimento de um 

medicamento de se fazer a vacina, pois se trata de um vírus de 

rápido tropismo e estabelecimento nos reservatórios 

inalcançáveis por medicamentos; extensa diversidade viral; 

altamente sensível a mudar conformacionalmente o envelope 

trimérico, por mutações, escapando das respostas imunes do 

hospedeiro; os glicanos em suas alças de ligação com as 

células infectadas formando um escudo contra a exposição e 
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ataque por parte das células imunes do hospedeiro (KIM et al., 

2017).   

           O desenvolvimento dos anticorpos monoclonais 

mostrou-se uma alternativa interessante para o tratamento ao 

vírus por sua alta eficácia e especificidade, agindo no ponto 

de fragilidade do organismo infectado. A meta do 

desenvolvimento destas imunizações, sejam elas passivas ou 

ativas, consiste em encontrar epítopos (partes do vírus capaz 

de gerar resposta imunológica) que sejam estáveis no 

envelope viral para ativação do sistema imune de forma 

eficaz, sem gerar mutações de HIV resistente (MOHAN et al., 

2018).  

As características inerentes à produção de mabs in 

natura do organismo hospedeiro infectado são respostas 

demoradas e ineficazes, porque só 10-25% destes possuem 

ampla atividade antiviral. A partir da identificação destes mabs 

amplamente neutralizantes que são direcionados novos 

medicamentos objetivando a ampliação da resposta dos 

anticorpos produzidos naturalmente (LUCAR et al., 2017).  

Os mabs com maior promissão possuem características 

como: capacidade potencial de opsonizar as partículas virais; 

direcionar a citotoxicidade celular dependente de anticorpos 

(ADCC) contra células ativamente infectadas e, finalmente, a 

capacidade de direcionar a depuração de células infectadas 

pelo HIV por meio de células efetoras do sistema imune 

(MARGOLIS; KOUP; FERRARI, 2017). 

O objetivo deste estudo é embasar via pesquisa 

exploratória, a trajetória da formulação dos anticorpos 

monoclonais na terapia contra o HIV, demonstrando seus 

pontos positivos e os principais desafios nesta terapia 
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promissora que já alcança excelentes resultados em outras 

áreas da saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A metodologia adotada foi de caráter analítico, mediante 

levantamento bibliográfico de pesquisas clínicas do período de 

2013 a 2018, nas bases de dados PUBMED e SCIENCE 

DIRECT, nos meses de maio a agosto de 2017. As palavras 

direcionadas para nortear a pesquisa dos artigos se basearam 

na junção das palavras: “monoclonal antibody therapy hiv”.  

 Foram analisadas e elencadas para revisão 30 artigos 

de estudos experimentais. Critérios de inclusão foram as 

pesquisas de identificação dos anticorpos monoclonais com 

foco na terapêutica curativa ou profilática. Estudos que 

apresentavam co-infecção por outro agente que não fosse o 

HIV ou que os anticorpos monoclonais não fossem o objeto de 

estudo foram excluídos.  

A organização dos resultados e discussão estão 

dispostos de duas  formas: Anticorpos que buscam erradicar a 

infecção já existente e anticorpos com potencial de aumentar 

imunogenicidade. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Anticorpos com ação anti-retroviral 

                

Uma estratégia para desenvolver medicamentos que 

melhorem a resposta imunológica é a terapia gênica. Um 

estudo desenvolvido por Hale et al. (2017) observou mabs que 
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tinham como alvo os receptores CCR5. Com o uso de edição 

genética, foram produzidas células T anti-HIV tipo CAR 

(receptores de antígenos quiméricos) que, ao conectar-se com 

o receptor CCR5, permite assim a lise específica de alvos 

patogênicos.  

    Como se sabe que o vírus HIV tem grande possibilidade de 

readaptação para driblar tal abordagem, replicando na célula 

hospedeira. Por isso é viável desenvolver mabs com inúmeras 

regiões onde se modifique estas interações e impeça esta 

“fuga”. A terapia gênica tem um grande destaque neste 

desenvolvimento, pois torna possível a edição de linfócitos 

primários do próprio paciente, evitando reações de rejeição da 

terapia (HALE et al., 2018) (Figura 1). 

 

Figura 1. Ação do HIVCAR no locus CCR5 

 
Fonte: HALE et al.,2016 

No estudo de Khamaikawin et al. (2015)  desenvolveu-se 

um mab, o  2LTRZFP , que se liga ao mRNA, impedido a 

replicação viral. Como esta forma de bloqueio gera rapidamente 

uma adaptação imunogênica que resulta na ineficácia destes 

associou-se o uso do 2LTRZFP com uma proteína de repetição 

de anquirina (DARPin), a Myr(+)Ank GAG 1D4, concebida 

especificamente para CD4, que se liga ao domínio semelhante 
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a imunoglobulina N-terminal de CD4 humano, impedindo assim 

a entrada de várias estirpes de HIV-1. 

 A terapia gênica também foi explorada no estudo de 

Khamaikawin et al.(2018) em modelos de ratos já infectados por 

HIV, humanizados, via enxerto de células progenitoras 

hematopoiética com modificação CD34+, tendo resultados 

promissores para desenvolvimento desta nova abordagem de 

terapia. 

Uma promessa de terapia gênica é o a fusão de 

anticorpos com função de ligantes CD4 solúveis (sCD4) com um 

inibidor de fusão FI45. O sCD4 já se sabia da ligação com o 

envelope viral induzindo mudanças conformacionais dentro das 

glicoproteínas, expondo-os aos inibidores de ligação. Este 

composto impediu a fusão do envelope viral de forma notável, 

em baixas concentrações, sendo um foco de estudos futuros 

para desenvolvimento de mabs (FALKENHAGEM; JOSHI, 

2017).  

   Pesquisas sobre vias de medicamentos mabs têm 

como alvo os receptores de quimiocinas que participam do 

processo de entrada do vírus do HIV dentro das células. Dentre 

estes receptores, estão o CCR5 e o CXCR4, além dos com co-

receptores CX3CR1, CXCR3, CXCR5, CXCR6 e, por último o 

CXCR7, também chamado de Receptor de Quimiocina Atípico 

3 (ACKR3). Importante salientar que o CXCR7 e CXCR4 

compartilham CXCL12 como seu ligante quimiocina natural. 

Além disso, a quimiocina CXCL11 também é capaz de ligar e 

ativar o CXCR7 (D’HUYS et al.,2017).   

    Dependendo do tipo do vírus há uma atração maior a 

um determinado receptor de quimiocina. Vírus do tipo M 

possuem tropismo maior pelo receptor CCR5; já o vírus HIV que 
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possuem tropismo T se liga melhor no co-receptor CXCR7 

(D’HUYS et al.,2017).   

   Baseado nestes achados D’huyset et al., em 2017, 

utilizaram clones (8F11-M16 e 11G8) do anticorpo monoclonal 

anti-CXCR7 para avaliar a eficácia na prevenção da ligação dos 

ligantes naturais de quimiocinas, mostrando positividade para 

CXCR7, CXCL11 e CXCL12 e seus receptores cognatos. Além 

disso, observou-se que anticorpos monoclonais anti-CXCR7, 

inibidores de moléculas pequenas CXCR7 e a quimiocina 

CXCR7 se apresentam como potentes inibidores da entrada e 

replicação do HIV mediada pelo receptor CXCR7. Dados 

sugeriram que cepas divergentes de HIV-1 e HIV-2 podem 

adaptar rapidamente o uso de seus co-receptores, dependendo 

da ambiente, o que justifica uma investigação mais aprofundada 

(D’HUYS et al.,2017).  

     Um mab anti-HIV de destaque nas pesquisas é o 

VRC01, que tem como alvo o sítio de ligação de CD4 do HIV-1 

Env, interrompendo assim a entrada viral nas células 

hospedeiras. Este anticorpo é capaz de neutralizar 85% - 90% 

dos isolados circulantes de HIV-1 in vitro e tem um perfil de 

segurança e tolerabilidade bem definido, com parâmetros 

farmacocinéticos conhecidos em populações humanas 

infectadas por HIV e não infectadas. O VRC01 atualmente está 

sendo avaliado em uma fase de ensaio clínico internacional IIb 

de eficácia da prevenção do HIV-1 em adultos, infundido por via 

intravenosa, a cada 8 semanas (GAUNDISKI et al., 2018). 

No mesmo artigo Gaundiski et al. (2018) estuda a 

potência no ensaio clínico de fase I do VRC01LS, uma versão 

do protótipo VRC01 modificado quimicamente para obter uma 

maior meia-vida plasmática sérica. Um achado positivo com 

relação a este estudo foi a meia-vida sérica deste mab de 71 
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dias, persistindo sua concentração especialmente nas mucosas 

retal e vaginal, sendo um promissor medicamento para 

populações que não aderem a terapia antiretrovitral (ARV) 

diária. 

No estudo de Bar KJ et al. (2016) demonstrou a eficácia 

do uso dos anticorpos, tendo como exemplo o VCR01 e sugere 

que o futuro da imunoterapia aponta para o uso múltiplo dos 

mabs semelhante como ocorre com os tratamentos atuais com 

antirretrovirais para um controle total da doença. 

Um anticorpo neutralizante da carga virêmica tem como 

prospecção o sítio de ligação da célula CD4+ com o envelope 

viral. Nos modelos animais foi possível por meio deste fármaco 

em testes, o 3BNC117. Scoofs et al (2016) observaram que 

embora esta imunoterapia possa favorecer o aumento da 

imunidade inata do organismo infectado, a promoção de 

variações genéticas heterólogas não foram evitadas .  

A exaustão dos pontos de verificação imunológicos nos 

pacientes com infecção crônica ao HIV também foi alvo de 

estudo de Grabmeier-Pfistershammer et al. (2016), onde se 

traçou uma estratégia para eliminação seletiva dos focos 

reservatórios de HIV em linfócitos T-CD4+ infectados.  

Sabe-se que além da própria infecção o tratamento ARV 

beneficia uma superexpressão de PD-1, o que prejudica os 

checkpoint’s imunológicos. Com base nestas informações os 

principais __ envolvidos, o TIM-3, BTLA, CD160, LAG-3 e 

CTLA-4 foram analisados quanto à capacidade de aumentar as 

respostas de células T-CD8 e T-CD4 quando usados sozinhos 

ou em combinação com PD-1 (GRABMEIER-

PFISTERSHAMMER et al., 2016) . 

Neste estudo evidenciou que a presença da citocina PD-

1 em combinação com TIM-3 aumentou a concentração do 
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Fator de necrose tumoral α (TNF-α) em resposta aos peptídeos 

de envelope virais Gag e Nef. (GRABMEIER-

PFISTERSHAMMER et al., 2016) (Figura 2). 

 

Figura 2. Influência dos ImmTAV em conjunto com o PD-1 nas 

citocinas imunológicas 

 
Fonte: GRABMEIER-PFISTERSHAMMER et al., 2016 

 

A descoberta de que um subgrupo de indivíduos 

demonstrou melhorias nas respostas CD8 + específicas para o 

HIV-1, previstas pela resposta in vivo, sugere que o bloqueio da 

via PD1-PD-L1 tem o potencial de melhorar a imunidade 

específica para o HIV-1. Vários outros anticorpos monoclonais 

que bloqueiam o eixo PD-1-PD-L1 estão em uso clínico ou em 

estágio avançado de desenvolvimento clínico como 

imunoterapia de câncer (GAY et al., 2017). Com base nestes 

achados o mab agonista bloqueio PD1-PD-L1 BMS-936559 foi 

submetido a testes clínicos de fase I. 

 Embora se tenha tido bons resultados para subgrupos 

de humanos submetidos aos testes, evidenciou-se o risco de 

toxicidade imunomediada. Portanto, tais anticorpos devem ser 

testados com cautela em indivíduos infectados pelo HIV 
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saudáveis, mas nossos resultados sugerem que o bloqueio 

PD1-PD-L1 é um meio potencial para reverter a exaustão 

imunológica e pode ser um componente da remissão do HIV ou 

mesmo estratégia de cura, talvez em combinação com agentes 

de reversão de latência ou como adjuvante de uma vacina 

terapêutica (GAY et al., 2017). 

   A eliminação de linfócitos T-CD4+ com reservatórios 

HIV presente em seu material genético foi uma linha de 

investigação feito por Yang et al. (2016), pois a depleção destes 

reservatórios pode resultar na obtenção da cura do HIV. Neste 

estudo foram desenvolvidos moléculas de anticorpo 

monoclonal denominado receptores de células T monoclonais 

imunomobilizantes (ImmTAVs), moléculas específicas que 

sinalizam aos anticorpos T-CD8+ a existência de reservatórios 

de vírus e, consequentemente, alvos para apoptose celular. 

As células de memória efetora se mostraram nos 

estudos como a mais forte capacidade de reduzir a infecção 

quando direcionados por ImmTAV, semelhante ou superior ao 

efeito observado nas células TCD8+ sem estímulos de LRA 

(agentes de reversão de latência). O uso de LRA sem que a 

reativação possa representar um desvio no tratamento para 

aumentar a resistência antiviral é uma barreira em potencial 

para os testes clínicos do ImmTAV (YANG et al., 2016). 

Após interação específica com complexos de peptídeos 

virais HLA classe I da superfície celular, os ImmTAVs foram 

capazes de mobilizar e ativar a maioria das células T-CD8+ 

efetoras da vizinhança da célula infectada via CD3. A morte 

mediada por T-CD8+ foram melhores exploradas quando a 

doação dos linfócitos era obtida de indivíduos saudáveis, 

sugerindo que defeitos funcionais devem persistir nos linfócitos 
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T-CD8+ de pessoas portadoras do vírus de forma 

crônica(YANG et al., 2016). 

Percebeu-se que, a longo prazo, a TAR prejudica a 

expressão de moléculas de checkpoint imunológico, tais com 

PD-1 e TIM-3 e que este fator sugere fortemente estar 

relacionado com a dificuldade do individuo portador de HIV ter 

um sistema imunológico ativo, sendo este ponto uma via de 

investigação sugerida pelo autor como estudar melhor o 

alcance deste ImmTAV nas regiões centrais de linfócitos, onde 

normalmente o alcance da células efetoras de memória são 

difíceis. (YANG et al., 2016).  

No estudo de Rychert et al. (2013) a pesquisa investigou 

a ação de um mab que interage com as integrinas CD8+, o LFA-

1, investigando qual sua provável influência na baixa da viremia 

e qual mecanismo explicaria este efeito. Concluiu-se que este 

mab não interage diretamente com o vírus, mas que foi 

observado em estudo de caso/controle que houve formação de 

precipitado provavelmente relacionado a ligação com o sistema 

imune do paciente. 

 Nos estudos de Caskey et al. (2017) o isolamento do 

mAb 10-1074 revelou-se um dos mais potentes anticorpos 

neutralizantes anti-HIV isolados, tendo sua ação no supersítio 

V3 do envelope viral. Após a infusão intravenosa única, o 10-

1074 permaneceu 24 dias após infusão intravenosa no grupo 

controle (55 pacientes), tempo este reduzido pela metade no 

grupo dos que já tinham o HIV circulante (59 pacientes).  

         Cópias de envelopes virais com resistência ao anticorpo 

testado foram detectadas, porém nas mutações em que a 

sequência permaneciam sensível os anticorpos foram dirigidos 

a epítopos não sobrepostos, tais como os anticorpos do local 

de ligação anti-CD4 3BNC117 e VRC01, sendo uma promessa 
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para terapêutica da redução da viremia com menores efeitos 

adversos inerentes ao tratamento (CASKEY et al., 2017) (Figura 

3). 
 

Figura 3. Protótipo de anticorpo monoclonal com regiões 

esquematizando o local de ligação mab-receptor viral 

 

 
Fonte: Huang et al., 2016 

 

Steinhardt et al. (2018)  relata um ensaio de 

neutralização usando 208 vírus isolados utilizando um Tri-NAb 

(junção de um anticorpo específico com um biespecífico), 

mostrando a perda de um vírus altamente resistente. Isto 

sugeriu que o anticorpo monoclonal pode atingir uma eficácia 

superior aos anticorpos no coquetel ou aos anticorpos 

multiespecíficos. Não é convencional conectar vários anticorpos 

na porção flexível do anticorpo, no entanto, podem resultar em 

resposta satisfatória imune in vivo.   

 No estudo de Arthos et al.(2018) foi evidenciada a 

presença de uma integrina, α4β7, que participa no processo de 

infecção do HIV. A partir de evidências experimentadas em 

símios e observadas em humanos nos primeiros estágios de 

uma infecção viral de alto grau, inclusive na infecção por HIV, 

há um desgaste e depleção acentuada das células T-CD4+ 

intestinais, causando lesões em nível de tecido linfoide 
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associado ao intestino (GALT) e tendo relação direta com a 

sintomatologia da AIDS. 

            Esse desgaste está relacionado com a expressão da 

integrina α4β7 pois a expressão desta está mais acentuada nos 

linfócitos por expressar em seu lúmen a chamada molécula de 

adesão celular da  adressina mucosa (MAdCAM abreviação em 

inglês) , que atrai principalmente os linfócitos auxiliares ¨naives 

T-CD4+circulantes no sangue periférico para a lâmina própria 

do intestino e nas células dendríticas foliculares localizados nos 

gânglios linfáticos mesentéricos (ARTHOS et al., 2018). 

             O ACt-1 é um mab que tem esta interação com a 

integrina α4β7, sendo o seu derivado vedolizumab um 

medicamento comprovado na eficácia do tratamento da DII. 

Com este protótipo tem com sitio de ação as integrinas α 4 β 7 , 

bloqueando as interações α 4 β 7- MAdCAM, esta hipótese foi 

a norteadora do estudo deste medicamento na sua 

interferência na patogênese do HIV. Nos estudos do Act-1 

primatizados em macacos recém infectados com o SIV, a não 

expressão livre da integrina gerou a longo prazo aumento da 

concentração de células T-CD4+, notadamente nas células 

Th17 e Th22, e reduziu o número de células infectadas no lúmen 

intestinal.  

              No estudo de Richardison et al (2014) , observou-se a 

capacidade das fusões do receptor TRIM5a-CypA juntamente 

com o capsídeo viral gerava um reposta via interferon tipo I, 

formando corpos citoplasmáticos que impediam a replicação do 

material genético.  Este meio de impedimento da replicação 

viral é algo bem sucedido no estudo com símios, mas não no 

ser humano. Neste estudo demonstrou que o receptor humano 

Trim5alfa estabilizado se torna uma potente barreira pra 
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replicação do vírus, sendo uma alternativa viável aumentar em 

grande quantidade estes receptores nas células T-CD4+.       

Um mab da sequência dos CD4bs, chamado N6, 

alcançou potência e amplitude notáveis no estudo de Huang et 

al. (2016). O diferencial deste anticorpo é o modo de 

reconhecimento que mediava uma amplitude extraordinária ao 

tolerar a ausência de contatos individuais e capaz de, 

 “ao longo do comprimento da cadeia pesada, os 

anticorpos CD4bs foram capazes de evitar 

confrontos estéricos entre a cadeia leve e a região 

V5 altamente glicosilada de Env, que são o 

principal mecanismo de resistência aos anticorpos 

da classe VRC01 (HUANG et al., 2016).ʻʼ  

Constatou-se também que o N6 não apresentou 

hiperreatividade o que o torna um bom candidato a 

medicamento para profilaxia e tratamento do HIV. Sua potência, 

cerca de 5 a 10x maior em relação ao VRC01, favorece o 

desenvolvimento para uma formulação menos invasiva, como a 

subcutânea, mais adequada em abordagem de profilaxia 

(HUANG et al., 2016). 

         O anticorpo 108E foi escolhido no estudo de Kwon et al. 

(2018) por neutralizar em experimentos anteriores mais de 97% 

das cepas virais de HIV, reconhecendo a região externa 

proximal à membrana (MPER) do envelope do HIV-1 (Env), 

sendo um bom exemplo de mab em desenvolvimento para o 

combate do HIV.  

Os resultados observados por estes pesquisadores 

sugerem que pesquisas de modelamento molecular de 

superfície bem como a otimização de interações semi-

específicas, especialmente nos glicanos do envelope viral, 

podem fornecer estratégias gerais para aumentar a potência do 

anticorpo. A melhoria da molécula visa, neste estudo melhorar 
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a polirectividade presente nos mabs em geral (KWON et al, 

2018).  

 

Pesquisas para profilaxia da replicação anti-HIV 

 

  Investigou-se o efeito de deletar ou mudar os potenciais 

sítios de glicano N-ligados (PNGs) nas posições 301, 332 e 334 

em dois subtipos C vírus, CAP45.G3 e Du156.12.  A deleção 

dos glicanos nas posição 301 foi benéfica no 

CAP45  em comparação com o Du156 , mas nas ações da 

neutralização pelos mAbs amplos e potentes anti-CD4: 

3BNC117, NIH45-46 e VRC010 resultado foi semelhante ao 

controle, nãos sendo considerado que a remoção de glicano 

301 de Du156 tenha sido diferencial, apontando não apenas 

uma dificuldade na terapia imune passive como também o 

desenvolvimento de uma vacina com base neste mecanismo de 

ação (KWON,2018).  

Hale et al. (2017) aponta mediante experimentos que 

imunoglobulinas que interajam com o receptor de quimiocinas 

CCR5 estão relacionadas a uma proteção à infecção pelo vírus 

do HIV, uma vez que o único registro de resistência à infecção 

teve como via a mutação neste receptor. A interação entre o 

envelope viral e o CCR5 se dá especialmente nas porções 

terminais ECL2 porque compete com a Gp120, responsável 

pela interação com o capsídeo HIV e consequente 

internalização do vírus. 

               O estudo de Kim et al. (2017)  elucida o papel dos 

anticorpos mabs b12, 4E10, 2G12, PG9 e PGT121 

bloqueadores de captura do vírus que, ao interferir com a 

ligação inicial do vírus com a célula hospedeira, impede a 

replicação viral e diminui a fuga das partículas virais. A 
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exposição precoce das células de defesa ao vírus provoca uma 

conversão que se torna resistente até mesmo a mabs potentes; 

porém, embora não tenha impedido o contato primário do 

envelope viral com a célula de defesa, a presença do anticorpo 

é eficaz para posterior inibição da entrada e replicação virais 

(90% de inibição quando aplicado antes da infecção; 50% 

quando aplicado 2 minutos após a infecção e apena 20% 

quando aplicados 5 minutos após a exposição).  

         O estudo demonstra também que pode ser necessário 

desenvolver anticorpos bloqueadores de captura além dos 

mabs já existentes para bloquear completamente a transmissão 

do HIV-1(KIM et al., 2017).  

    As glicoproteínas gp 120 são um importante alvo 

farmacológico de desenvolvimento de mabs. Apesar da 

natureza dos n-glicanos favorecer o aumento da 

imunogenicidade celular do hospedeiro, a alta variabilidade do 

arranjo dos envelopes virais dificulta esse reconhecimento e 

limita as chances de cura e regressão da síndrome.  

  Nos testes conduzidos por Raska et al. (2014) foi 

testado inúmeros MAbs com envelopes virais contendo a GP 

120 com percentual menor de glicanos, obtida por meio de 

deglicosilação em laboratório.  Por meio deste estudo foi 

possível demonstrar a especificidade da ligação de cada mab e 

mesmo com mabs da mesa classe a resposta terapêutica foram 

diferentes entre si. Por exemplo, na molécula 2G12 ligados à 

Manα1 e 2Man.  

      A produção de glicoformas nas células T de 

conformações parecidas com a gp120, especialmente os 

glicanos ricos em manose demonstram o potencial imunogênico 

que esta estrutura do envelope viral pode provocar, sendo uma 
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alternativa pra estudo de vacinas anti-HIV baseando-se nesta 

glicosilação diferencial (RASKA et al., 2014) . 

            Os glicanos por serem altos agentes imunogênicos, 

induzindo produção de anticorpos do tipo IgG2 e IgA2 , são uma 

ótima alternativa para se desenvolver vacinas, uma vez que 

estas imunoglobulinas se acumulam nas vias de primeiro 

contato do vírus com o organismo (mucosas e sistemas) 

(RASKA et al., 2014). 

Semelhante estudo de deglicosilação no glicano 301 foi 

observado em Moyo et al. (2017), tendo em vista que este 

glicano está presente em mais de 90% dos envelopes virais e 

sua estrutura encoberta uma parte de epítopos ligantes 

consideráveis. A sua deglicosilação aumentou a sensibilidade 

dos envelopes virais aos mabs em 3 vezes, sendo uma boa 

alternativa de receptor para aumentar potência dos mabs já 

desenvolvidos, como o VRC01 no envelope viral isolado 

denominado CAP45301,334 (MOYO et al., 2017). 

 A aplicação de vetores de vírus adeno-associados (AAV) 

para entrega a logo prazo de mabs anti- HIV se mostra 

promissora no estudo de Martinez-Navio et al.(2016) com a 

administração de mabs combinados (1NC9 / 8ANC195 / 

3BNC117; 10–1074 / 10E8 / 3BNC117) em testes com símios 

humanizados. Sua limitação de uso resume-se na alta produção 

de auto anticorpos provenientes do organismo infectado, que 

também foi alvo de estudos neste trabalho.  

No estudo de Cale et al. (2017), contrariando a premissa 

de que  os mabs que possuem cadeia mais longa conseguem 

melhor projetar-se para a região de ligação do envelope à célula 

de defesa, o mab N90-VCR38.01 com estrutura integrante à 

V1/V2  com menor cadeia foi desenvolvido com resultados 

interessantes. 
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             Esta ligação foi possível porque o mab N90-VCR38.01 

teve potência considerável ao interagir a região CDRH3, de 

comprimento médio, apresentando assim uma nova descoberta 

quanto à ação imunológica. Este MAb em especial foi 

desenvolvido por meio de seleção tendo como base 

imunogênica partículas semelhantes ao vírus (VLPs). As 

características desta classe de anticorpos os remetem para a 

produção de vacinas (CALE et al., 2017). 

             Um dos mecanismos de fuga dos vírus HIV, descritos 

por Richard et al.(2016)  são devido às ações das proteínas Vpu 

e Nef virais, que detectam as células T-CD4+ não infectadas 

que, no entanto, possuem em sua superfície gp120 que se 

aderem, sinalizando mecanismo de defesa dos anticorpos 

denominado citotoxicidade celular dependente de anticorpos 

(ADCC) as células não infectadas para a apoptose. 

 O mab P16 e P9 foram analisados em testes de 

camundongos humanizados no estudo de Stoddart et al (2014), 

avaliando sua potência tanto na profilaxia quanto no tratamento 

de cepas de HIV tipo A, B e C. O mab P16 destacou-se nas 

pesquisas por redução de RNA viral detectável entre 630 a 

2000 vezes, dependendo do esquema terapêutico desenhado 

para os testes. 

O diferencial na estrutura do anticorpo PG16 identificou-

se na descrição de sua estrutura cristalina, a partir do fragmento 

de ligação de antígeno (Fab) evidenciando  uma região com 

estrutura determinante exclusiva de complementaridade (CDR) 

H3 com hastes estáveis mediando extensa protusão H3 a partir 

do local de combinação e 2 alças interligadas. Esta estrutura 

faz ponte de com o epítopo V1/V2 da gp120, sendo eficaz em 

70-80% na desestabilização dos envelopes virais (STODDART 

et al., 2014). 
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O mab PG9 obteve também respostas terapêuticas, 

embora mais modestas em relação á PG16 (diminuição em 320 

vezes a população viral) e níveis de p24 detectáveis entre 38-

42pg (comparado com PG16, o p24 foi indetectável). O 

aumento da dose, em até 500µg 3 vezes na semana, em ratos 

com infecção estabelecida há 17 semanas não obteve resposta 

terapêutica significativa, demonstrando nesta classe de mabs 

seu potencial para profilaxia do HIV, especialmente porque sus 

característica biológivca está em penetrar e proteger  tecidos 

linfoides centrais, não apenas mucosas (STODDART et al., 

2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Os estudos elencados para esta revisão evidenciam um 

grande avanço no estudo destes anticorpos na terapia anti-HIV, 

especialmente na busca pela erradicação da doença aos que já 

são portadores bem como evitar a transmissão. Esta revisão 

também apontou as principais dificuldades no seu 

desenvolvimento e os desenhos de investigação realizados 

para o avanço das pesquisas. O avanço deste seguimento 

promete gerar muitos resultados promissores para o alcance 

das metas estipuladas pelos investigadores. 
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RESUMO: O objetivo desse estudo é desenvolver uma farinha 
a partir dos resíduos agroindustriais da casca do umbu 
(Spondias tuberosa Arruda Câmara) a fim de reaproveitar as 
propriedades nutricionais do fruto durante a vida útil, facilitar a 
comercialização, agregar valor e diminuir o desperdício 
alimentar. Os resíduos do umbu foram coletados na COOASC 
e a farinha foi processada e analisada no Laboratório de 
Bromatologia da UFCG/Campus Cuité. Foram avaliados os 
parâmetros de umidade, Aw, cinzas, acidez titulável, pH, sólidos 
totais e vitamina C nos dois tipos de farinhas: farinha da casca 
de umbu após o processamento – FCU e a farinha da casca de 
umbu após 180 dias do processamento – FCE. As farinhas FCU 
e FCE apresentou acidez elevada, minerais totais, baixo teor de 
açúcar elevado teor de vitamina C e resultados positivos sobre 
a conservação relacionados ao baixo teor de umidade e Aw. 
Entretanto, a FCE apresentou escurecimento na coloração se 
comparado a FCU. Observou-se que os valores encontrados 
nas analises mantém-se após os 180 dias do processamento 
inicial da farinha, demonstrando o grande potencial comercial e 
nutricional do produto. Concluímos que a utilização de resíduos 
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de umbu é bastente promissor sendo tido como uma alternativa 
viável contra o desperdício alimentar.  
Palavras-chave: Reaproveitamento. Farinha. Umbu. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento populacional a insegurança alimentar 

tem crescido nos últimos anos devido a falta da oferta de 

alimentos adequados e de quantidades em algumas regiões do 

mundo ou simplesmente pela má utilização e o desperdício 

desses produtos. A fome é tida como um dos principais 

problemas do mundo atual, principalmente em regiões 

subdesenvolvidas e de extrema pobreza. Para Rosaneli e seus 

colaboradores (2015) a pobreza é um fenômeno complexo que 

priva a população do acesso a alimentação necessária para o 

desenvolvimento físico, psicológico e social. Além disso, a 

desigualdade social encontrada nos países da américa latina 

tem gerado aumento da pobreza e da fome crônica.   

A alimentação não se resume apenas no ato de comer e 

dispor da oferta de alimentos, está relacionada a um processo 

produtivo que se inicia no plantio, colheita, armazenagem, 

transporte, processamento industrial, distribuição, venda e 

compra até chegar nas nossas mesas (RIBEIRO et al., 2017).  

O processo de produção envolvem questões ambientais, 

parte do que é produzido são desperdiçados. De acordo com a 

pesquisa realizada em parceria pela Food and Agriculture 

Organization of the United Nations – FAO em 2011 esse 

percentual chega a 30% ou 1,3 bilhões de toneladas de 

alimentos são inutilizados (MORETTE, 2018). As frutas, 

legumes, vegetais, folhas, raízes e talos provém a maior parte 

desse desperdício cerca de 45%, cereais, pescado e carne 
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bovina 30%, produtos lácteos 20% (GOULART, 2008; 

BERLLONI, 2018).  

Segundo Goularte (2008) o Brasil é considerado o 

decimo país que mais desperdiça alimentos no mundo, 

aproximadamente cerca de 35% do que é produzido no campo 

é jogado fora. O desperdício de alimentar no país é decorrente 

do processo de armazenagem e transporte precário, parte da 

produção chega imprópria ao consumo acarretando prejuízos 

lastimáveis aos produtores rurais. Além do mais, a falta de 

informação da população no manejo, armazenamento e no 

processamento dos alimentos contribuem para esse percentual 

alarmante (RIBEIRO et al., 2017; SOARES, 2018).  

O desperdício também acontece na indústria do ramo 

alimentício. No processo de produção diversos resíduos são 

gerados e descartados na natureza, ou simplesmente utilizados 

como complemento da alimentação animal e fertilização do 

solo. Tais resíduos, principalmente os obtidos por frutas e 

vegetais, possui alto valor nutricional. Estudos demonstram o 

interesse em novas pesquisas para o aproveitamento de 

resíduos agroindustriais como alternativa de diminuição da 

insegurança alimentar (ORTIZ, 2016; PINHO et al. 2015).   

A espécie Spondias tuberosa Arruda Câmara é arvore 

nativa da região do nordeste brasileiro, conhecida 

popularmente como umbuzeiro, possui um mecanismo de 

armazenamento de água em suas raízes, garantindo sua 

existência durante os longos períodos de seca na região. 

Florece e frutifica uma vez por ano, marcando o início das 

chuvas na região que geralmente ocorrem entre os meses de 

janeiro a março. Contudo, o umbuzeiro é tido como árvore 

símbolo do sertão, vive em média 100 anos e demora cerca de 
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10 anos de idade para iniciar a produção (LIMA FILHO; 

BARRETO E CASTRO).    

Os frutos da Spondias tuberosa Arruda Câmara são 

chamados popularmente de umbu, imbu, ambu e ombu. Possuir 

forma arredondada é composto de 22% de casca, 68% de polpa 

suculenta e 10% de semente ou caroço, pesa cerca de 10 a 20 

gramas, in natura apresenta cor amarelo-esverdiado, tem sabor 

agridoce característico da acidez encontrada no fruto, 

apresentando o valor de pH igual a 3 e o teor de açúcar de 8 – 

15% ºBrix (LIMA et al., 2018).  

Os frutos são ricos em vitamina C (10 – 40 mg/100g) e 

compostos antioxidantes importantes para o combate a radicais 

livres produzidos pelas reações orgânicas do organismo 

humano. A polpa suculenta apresenta um teor de umidade de 

aproximadamente 85 – 90% (g/100g), sendo considerado um 

fruto perecível, in natura, dura cerca de 2 a 3 dias após a colheta 

(LIMA et al., 2018).  

Segundo dados do IBGE em 2014 a produção atingiu 

cerca de 7.466 toneladas. O fruto umbu é fonte de renda no 

período da safra, principalmente por pequenos produtores 

rurais associados ou não em cooperativas ou através da 

agricultura familiar (IBGE, 2014). Entretando, por se tratar de 

um fruto perecível parte da produção é perdida, seja pelo 

amadurecimento do umbu ainda no pé, falta de manejo 

adequado na colheita ou simplesmente pela falta de 

armazenamento e transporte adequado (CAVALCANTE et al., 

2001).  

No nordeste brasileiro o fruto umbu in natura é 

amplamente consumido e muito apreciado pela população 

devido ao sabor e odor exótico excepcionais (SILVA, et al. 
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2018), é comercializado em feiras livres, mercadinhos e 

supermercados locais.  

Em relação ao processamento do umbu, o mercado 

dispõem de algumas preparações como doces de corte, 

geléias, compotas, cerveja, licor, vinho, vinagre, sucos, 

umbuzada, mouse, sorvete, barra de cereal, iogurte, 

marshmallow (BARRETO; CASTRO, 2010; COOPERCUC, 2012; 

DE PAULA, et al., 2011; SILVA et al., 2017) e entre outras 

preparações envolvendo o sabor do fruto, entretanto, nas 

formulações existentes são produzidas com base na polpa do 

fruto as demais parte são descartadas na natureza.  

A principal forma de aproveitamento do fruto umbu é 

baseado na produção de polpa de fruta obtida a partir da polpa 

do fruto no estádio maduro in natura. Esse aproveitamento 

parcial do fruto, realizado pelas cooperativas e pequenas 

industrias, tem gerado fonte de renda a comunidades rurais, 

além de agregar valor comercial e popularizar o fruto, no 

entanto, após a retirada da polpa os resíduos da casca e caroço 

são descartados na natureza ou aproveitados na alimentação 

animal (BARRETO; CASTRO, 2010; COOPERCUC, 2012).  

Os resíduos agroindústrias de frutas, legumes e vegetais 

apresentam propriedades nutricionais importantes para o bom 

funcionamento do corpo humano, em alguns casos, a 

quantidade de nutrientes é equivalente ou superior ao 

encontrado na polpa, e acaba sendo desperdiçado e inutilizado 

na alimentação humana, seja pela falta de recursos 

tecnológicos ou simplesmente pela falta de informação. O 

processamento de resíduos agroindustriais de frutas, legumes, 

talos, folhas e etc. na produção de farinhas é tida como uma 

excelente opção de reaproveitamento, conservação e 

transporte, principalmente para frutas com senescência rápida 
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e safra curta (ORTIZ, 2016; ANDRADE et al., 2018; López-

Vargas et al.,2013).  

De acordo com a Resolução – CNNPA n. 12, de 1978, o 

termo farinha é definido como sendo um produto obtido na 

moagem ou no processamento tecnológico da parte comestível 

de vegetais, frutas, grãos, tubérculos e rizomas. A 

nomenclatura é baseada no termo “farinha de” seguido do nome 

de origem (BRASIL, 1978).   

Segundo Ortiz (2016), a produção de farinhas consiste 

de moagem após o dessecamento ou retirada parcial da 

umidade no alimento, esse processo é antigo e bastente 

utilizado na indústria de alimentos, a transformação de produtos 

agrícolas em farinhas se justificam pela facilidade de utilização 

em preparações alimentícias pois requer uma reidratação 

simples. Além disso, segundo a autora, os nutrientes das 

cascas de vegetais são conservados no processo de secagem, 

a temperatura controlada, e moagem evitando grandes perdas 

de nutrientes.    

A utilização de resíduos agroindústrias na produção de 

farinhas vem ganhando espaço no mercado consumidor. 

Atualmente é possível encontrar nos supercados farinha de 

maracujá, beterraba, linhaça, berinjela e entre outras. A 

literatura reporta estudos realizados sobre farinha do albedo do 

maracujá (Passiflora edulis) no estudo realizado por López-

Vargas et al. (2013), farinha de banana verde (Musa) 

desenvolvido por Andrade e seus colaboradores (2018), farinha 

da casca de mamão (Carica papaya) no estudo realizado por 

Santos et al. (2014), ambos os autores relataram boas 

condições de processamento, conservação de grande parte dos 

nutrientes, aumento da vida  de prateleira decorrente da 

diminuição do teor de água livre nas frutas, demonstrando o 
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grande potencial e aplicabilidade da farinha obtida de produtos 

agroindustriais na indústria do ramo alimentício .  

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo 

desenvolver uma farinha a partir dos resíduos agroindustriais, 

especificamente da casca do fruto umbu gerados no 

processamento da polpa do fruto, a fim de desenvolver um 

produto que reaproveite as propriedades nutricionais durante o 

processamento e a vida útil do produto, facilitar a 

comercialização, gerar renda, agregar valor comercial e de 

divulgação ao fruto e contribuir para a diminuição do 

desperdício e insegurança alimentar.    

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As etapas para o desenvolvimento da farinha da casca 

umbu (Spondias tuberosa Arruda Câmara), são descritas 

conforme a Figura 1 abaixo. 

 

Figura 1: Fluxograma das etapas de elaboração da farinha da 

casca de umbu 

 
Fonte: autoria própria. 2018. 

Análise físico-química  

Armazenamento

Refinamento

Trituração das cascas de umbu 

Secagem das cascas de umbu

Coleta das amostras
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As cascas de umbu foram coletadas na Cooperativa 

Agroindustrial do Seridó e Curimataú Paraibano – COOASC, 

localizada no Sítio Mari Preto, município de Picuí-PB. 

Inicialmente os frutos do umbu, in natura, foram higienizados 

em solução clorada solução clorada a 50 ppm por litro durante 

30 minutos e posteriormente são lavados em água potável para 

retirada do excesso da solução. Em seguida os frutos passam 

por uma máquina despolpadeira para a retirada das cascas e 

das sementes. Após coletado as cascas do umbu os resíduos 

foram acondicionados em sacos plásticos estéreis e 

transportados em caixa térmica com gelo até o Laboratório de 

Bromatologia da Universidade Federal de Campina Grande, no 

Centro de Educação e Saúde, Campus Cuité-PB. 

Os resíduos foram dispostos em bandeijas de aço 

inoxidável e secos em estufa de secagem e esterilização com 

circulação e renovação de ar da marca American Lab. 

AL102/480, na temperatura controlada de 50ºC durante 8 

horas.  Após a secagem das cascas de umbu foram trituradas 

no liquidificador liquidificador industrial da marca SPOLU e 

refinadas em peneira de 20 mesh em aço inoxidável até a 

obtenção de uma farinha fina.  

Subsequente a farinha foi dividida em duas porções e 

submetida a tratamentos diferentes. A farinha da casca de 

umbu – FCU, foi analisada após o 1º dia após o processamento. 

A farinha da casca de umbu envelhecida – FCE foi analisada 

após 180 dias do seu processamento. Ambas as farinhas foram 

acondicionadas em recipientes de plástico com tampa e 

mantidas na temperatura ambiente de 25ºC.    

Na análise físico-química das amostras FCU e FCE 

foram considerados os seguintes parâmetros: umidade, 

atividade de água (Aw), cinzas, acidez titulável, pH, sólidos 
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totais (ºBrix) e vitamina C, todo o estudo foi realizado em 

duplicata.  

A umidade foi determinada utilizando aproximadamente 

1g de cada amostra e dispostas em cápsulas de alumínio por 

24h em estufa da marca Med Clave modelo 4 a 105ºC. para a 

análise de minerais totais (cinzas) foi utilizado 1g de cada 

amostra carbonizadas em cadinhos de porcelana e dispostas 

em mulfa marca Jung modelo 0012 a 550ºC por 5 horas. A 

acidez titulável foi mensurada utilizando o método gravimétrico 

e consistiu na titulação de hidróxido de sódio a 0,1 molar em 1g 

de cada amostra contendo 50ml de água destilada. O ponto de 

viragem foi detectado após o aparecimento da coloração rósea 

utilizando-se o indicador fenolfetaleína a 1%. Conforme é 

descrito no Manual para Alimentos do Instituto Adolfo Lutz – IAL 

(2008) e o Oficial Methods of Analysis - AOAC (2012).  

A atividade de água (Aw) foi medida através do 

equipamento AquaLab Dew Paint Moisture Analyzer modelo 

4TE Duo utilizando-se aproximadamente de 3g de cada 

amostra das farinhas. 

O pH foi mensurado utilizando um potenciômetro digital 

de bolso AK90AK50, previamente calibrado (soluções tampão 

de 4,0 e 7,0). Foram pesados 1g de cada amostra e adicionados 

50ml de água destilada.  

Na determinação do teor de sólidos totais foram 

utilizados um refratômetro tipo Abbe com escala de grau Brix, 

adicionando-se 5 gotas do extrato no refratômetro. Após 1 

minuto foi observado a leitura em % de graus Brix a 20ºC.  

A vitamina C foi medida conforme a metodologia descrita 

por Strohecker e Henning (1967) e consistiu na preparação do 

extrato, em ambiente escuro, contendo 5g de cada amostra em 

solução de ácido oxálico a 0,5%. A titulação foi baseada na 
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solução de DFI (2,6-diclorofenol indofenol) a 0,02% pelo ácido 

ascórbico, utilizando o método de Tillmans (AOAC, 2012). 

O tratamento dos dados foi realizado por meio do 

programa Sigma Stat 3.0. Foram avaliados a análise de 

variância entre as amostras utilizando o teste ANOVA e pelo 

teste de Tukey a 5% (p<0,05) de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados sobre a avaliação físico-química da farinha 

da casca de umbu FCU e FCE estão dispostos na Tabela 1, 

abaixo.  

 

Tabela 1. Caracterização físico-química das farinhas dos 

resíduos de umbu (Spondias tuberosa Arruda Câmara) no 

estádio maduro e após 180 dias. 

Parâmetro 

FARINHAS DOS RESÍDUOS 

DE UMBU 

FCU FCE 

Umidade 12,49a±0,45 12,28a±0,68 

Aw 0,48a±0,003 0,52a±0,006 

Cinzas 2,78a±0,03 2,44b±0,01 

Acidez 1,54a±0,76 1,43a±0,85 

pH 4,55a±0,02 4,54a±0,02 
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Sólidos totais 

(ºBrix) 
6a 6a 

Vitamina C 

(mg/100g) 
33,26a±0,05 33,25a±0,09 

Fonte: Autoria própria, 2018. Médias ± Desvio Padrão dos ensaios em 

triplicata. abc Médias na mesma linha com letras iguais sobrescritas não 
diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). FCU: 
farinha da casca de umbu; FCE: farinha da casca de umbu envelhecida 
(após 180 dias de processamento).   

 

  Os valores mensuráveis para a umidade variou entre 

12,49 e 12,28 de FCU e FCE respectivamente. Não houve 

diferenças significativas entre si de acordo com o teste de Tukey 

(p<0,05). Foram observados que após 180 dias após o 

processamento a farinha da casca de umbu não absorveu 

quantidade de água total em sua estrutura, tendo em vista que 

houve uma diminuição mínima em relação a umidade. 

Entretanto ambas as amostras de farinha estão de acordo com 

a resolução RCNNPA n° 12 (BRASIL, 1978), que define o 

percentual de até 15% do teor de umidade para farinhas, os 

valores encontrados estão dentro do valor aceitável a ser 

considerado como farinha. 

 Os valores encontrados na atividade de água (Aw) foram 

0,48 e 0,52 para FCU e FCE respectivamente, não houve 

diferença significativa entre as farinhas segundo o teste de 

Tukey (p<0,05). O estudo demonstrou que após 180 dias do 

processamento a farinha da casca de umbu se manteve em 

bom estado de conservação. Para Garcia (2004), valores de Aw 

inferiores a 0,60 demonstram proliferação bacteriana reduzida 

ou simplesmente inexistente.  
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 Os escores encontrados nessa análise demonstram que 

há pouca água livre nas farinhas, sendo considerado como um 

fator positivo pois a baixa quantidade de água em um alimento 

retada a proliferação microbacteriana e aumenta a vida útil do 

produto.  

 Segundo Ortiz (2016) as cascas das frutas in natura 

possuir alto teor de umidade favorencendo a proliferação de 

microorganismos e a pericidade das frutas, a retirada da 

umidade por meio de secagem promovem a conservação de 

parte dos nutrientes encontrados na casca, de cada tipo de 

fruta, facilitando o transporte, diminuindo o desperdício e 

prolongando a vida útil do produto.   

 O teor de cinzas encontrados nas amostras de farinha da 

casca de umbu foram 2,78 e 2,44 de FCU e FCE 

respectivamente. Foram observados que após 180 dias do 

processamento o teor de residuos minerais diminuiu, tendo em 

vista que houve diferenças significativas entre si pelo teste de 

Tukey (p<0,05). Esses resultados corroboram aos encontrados 

por Gomes e seus colaboradores (2016) no estudo realizado 

com a farinha da casca de banana verde (Musa ssp.).  

 A acidez titulável encontrada nas farinhas da casca de 

umbu foram 1,54 e 1,43 para FCU e FCE respectivamente.  

Deste modo, os valores mensurados para a análise de pH foram 

4,55 e 4,54 para FCU e FCE respectivamente. Não houve 

diferença significativa entre si segundo o teste de Tukey 

(p<0,05) em ambas as análises. Os resultados demonstram um 

produto ácido proviniente do fruto umbu. Os frutos da espécie 

Spondias tuberosa possuir um sabor agridoce e ácido in natura, 

o estudo demonstrou que acidez do fruto in natura se mantém 

após o processamento das farinhas mesmo como o passar dos 

180 dias. Conforme é demonstrado no estudo publicado por 



A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS DO FRUTO UMBU NA 

PRODUÇÃO DE FARINHA 

93 
 

Lima et al. (2018) a acidez titulável do fruto umbu in natura é 

torno de 0,5 a 1,5 ácido citrico/100g, e o pH é mensurado entre 

2 a 3, os valores achados nesse estudo para o pH são 

superiores.   

 A acidez em alimentos é benefica, pois mantem a 

conservação do alimento por um longo período de tempo 

impedido a proliferação bacteriana. Conforme é demonstrado 

nesse estudo, a farinha da casca de umbu manteve-se valores 

positivos após os 180 dias. Ressaltamos que farinhas de 

produtos ácidos devem ser utilizadas em menores quantidades 

tendo em vista que a acidez pode interferir no sabor. Contudo, 

surgerimos que a acidez derivada das farinhas da casca de 

umbu e após inseridas em outras matrizes alimentares como 

massas, sucos e etc. aumentam a conservação e a vida de 

prateleira do produto.     

 Na determinação dos sólidos totais foram encontrados o 

valor de 6 ºBrix em ambas as farinhas, não houve diferança 

significativa entre si segundo o teste de Tukey (p<0,05). 

Observou-se que após 180 dias a teor de açúcar se manteve 

na farinha. Esses resultados são semelhantes aos encontrados 

por Ortiz (2016) em relação ao grau Brix da farinha da casca de 

banana, contudo se comparado a farinha da casca de lichia 

(3,57) os resultados são superiores, ao comparar com a farinha 

da casca de mamão (7,81) e farinha da casca do abacaxi (7,24) 

os resultados desse estudo são inferiores. Entretanto o teor de 

grau Brix encontrado na farinha da casca do umbu FCU e FCE 

é inferior ao encontrado no fruto in natura (Lima et al. 2018).    

Os valores encontras na determinação do teor de 

Vitamina C foram 33,26 e 33,25 para FCU e FCE. Não houve 

diferença significativa (p<0,05) entre as farinhas segundo o 

teste de Tukey. Vale salientar que após 180 dias de 
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armazenamento da farinha da casca de umbu o teor de vitamina 

C se manteve, demonstrando um resultado positivo e 

promissor. Esses resultados corroboram aos encontrados por 

Lima et al. (2018) 10 a 40 (mg/100g), são superiores aos 

achados por Narain et al. (1992) de 13 a 18 (mg/100g) e na 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO 

(Unicamp, 2011) de 24,1 (mg/100g) para o fruto in natura.  

Segundo Manela-Azulay (2003) e colaboradores o 

organismo humano necessita de 100mg diariamente de 

vitamina C. A vitamina C atua no funcionamento das células no 

combate os radicais livres, principalmente no tecido conjutivo e 

na formação do colágeno. A vitamina C ou ácido ascórbico é 

considerado como o antioxidante em maior quantidade no 

organismo, encontrado principalmente em abundância na pele.  

Sugerimos que o alto teor de vitamina C encontrado na 

farinha da casca de umbu pode a vim contribuir para elaboração 

de novos produtos do gênero alimentício e cosmético. 

Recomendamos uma avaliação mais detalhada sobre o teor de 

compostos fenólicos e a atividade antioxidante a fim de 

enriquecer ainda mais o produto.   

Observou-se que ao passar dos 180 dias, e em 

condições ambientais de temperatura (25ºC) e pressão (1 atm), 

a FCE apresentou escurecimento na coloração, tornando-se um 

verde escuro se comparado a tonalidade verde claro após o 

processamento, conforme é demonstrado na Figura 2 abaixo.  

Vale salientar que o escurecimento observado é dado 

pela ação do oxigênio em contato com o produto. O 

escurecimento enzimatico é comumente presente nas frutas 

dado pela oxidadação de compostos fenólicos e pela atuação 

da enzima polifenol oxidase (SANTOS et al., 2012).   
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Figura 2: Farinha da casca de umbu 

  
Fonte: autoria própria. 2018. A = Farinha da casca de umbu FCU. B = 

Farinha da casca de umbu após 180 dias do processamento FCE. 

 

Na literatura são encontrados poucos estudos sobre a 

reutilização de produtos agroindustriais do umbu (Spondias 

tuberosa Arruda Câmara) na incorporação de novos produtos 

do ramo alimenticio, Contudo, citamos a incorporação da 

farinha da casca de umbu na elaboração de espetinho de carne 

suína desenvolvido por Campos e seus colaboradores (2016), 

a utilização de 1% da farinha da casca de umbu como 

antioxidante natural no controle da oxidação lipídica no 

espetinhos suínos.  

Diante dos escores apresentados, o estudo demonstrou 

que os pârametros analisados as farinhas FCU e FCE estão de 

acordo com a legislação brasileira e aptas ao consumo 

baseados nos dados apresentados (BRASIL, 1978). Entretanto, 

torna-se necessário a realização composição antioxidante, teor 

de fibras, proteinas, carboidratos, valor energetico, avaliação 

microbiologia e da vida de prateleira da farinha a fim de garantir 

A B 
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um resultado conclusivo sobre a validade, composição 

nutricional e rotulagem do produto. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do que foi exposto, concluímos que a utilização 

de resíduos de frutas como forma de reaproveitamento 

nutricional, e em especial as cascas do fruto umbu (Spondias 

tuberosa Arruda Câmara), na produção de farinhas por meio de 

secagem em temperatura controlada é bastente promissora, 

sendo tido como uma alternativa viável contra o desperdício 

alimentar, agregando valor ao fruto, dando maior viabilidade e 

divulgação do umbu, no mercado alimentício nacional e 

mundial, aproveitanto as características nutricionais do fruto, 

tendo em vista que o processamento da farinha da casca do 

umbu gera fonte de renda para pequenos produtores rurais e 

Cooperativas.  

Esse estudo tende a corraborar com pesquisas futuras 

sobre o reaproveitamento dos resíduos agroindustriais do fruto 

umbu no processamento de farinhas, armazenagem e 

comercialização, sendo uma opção de ganho nutricional a ser 

facilmente incorporado em diversas receitas na indústria do 

ramo alimentício.     
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RESUMO: Nos últimos anos houve um significativo aumento no 
número de pessoas com transtornos psicológicos. Neste 
sentido, a amêndoa de baru, um fruto típico do cerrado 
brasileiro, que tem valor nutricional semelhante a castanha de 
caju surge como uma alternativa terapêutica. Do mesmo modo, 
há relatos na literatura sobre os benefícios da atividade física 
contra o estresse oxidativo, ansiedade e perda de memória. 
Portanto, o presente estudo objetivou compilar os principais 
resultados que abrangiam os mecanismos envolvidos nas 
doenças neurodegenerativas, assim como os benefícios da 
atividade física para a saúde mental, e como ainda não existem 
relatos científicos sobre o consumo da amêndoa de baru e a 
saúde mental, foi possível trazer aqui um breve resumo dos 
estudos com esta amêndoa. O estudo foi do tipo descritivo e 
bibliográfico desenvolvido a partir publicações de artigos 
científicos em revistas indexadas na base de dado 
SCIENCEDIRECT, com ênfase nos últimos 5 anos. Pode-se 
concluir que a amêndoa de baru (Dipteryx alata V.) possui uma 
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composição distinta, constituindo-se uma fonte de compostos 
bioativos que podem ser eficazes na prevenção de doenças 
neurodegenerativas através dos efeitos contra o estresse 
oxidativo, ansiedade e déficit de memória e por isso, podem ser 
coadjuvantes aliados à atividade física na melhora desses 
parâmetros nos indivíduos.  
Palavras-chave: Oxidação em sistemas biológicos. Exercício 

aeróbico. Ansiedade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos houve um significativo aumento no 

número de pessoas com transtornos psicológicos. Estima-se 

um aumento de 18 % nos casos de depressão entre os anos de 

2005 a 2015, particularmente entre os jovens, onde o suicídio é 

a segunda principal causa de morte em pessoas com idade de 

15 a 29 anos (“ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE”, 2017). 

Os dados também apontam que aproximadamente 19 milhões 

de pessoas que vivem no Brasil sofre com algum distúrbio 

relacionado à ansiedade (“ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE”, 2017).  

O perfil dos lipídios que compõem o cérebro humano 

pode predizer o humor, a percepção, e o comportamento 

emotivo dos indivíduos (SHAMIM et al., 2018) et al., 2018). 

Dentre esses lipídios, o ácido docosaexaenoico (DHA) compõe 

áreas do cérebro relacionadas à aprendizagem e memória, 

como o córtex e hipocampo, contudo é o lipídio mais suscetível 

à peroxidação lipídica (DENIS et al., 2013; GASCHLER; 

STOCKWELL, 2017).  

O estresse oxidativo pode alterar os neurotransmissores, 

a função neuronal e a atividade cerebral global, bem como 
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comprometer a integridade da membrana; pode resultar até 

mesmo, na morte celular neuronal (VAN VELZEN et al., 2017). 

Alteração na função do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), 

que está implicado nas respostas ao estresse e transtornos de 

ansiedade, pode também impactar a resposta emocional (LEE; 

RHEE, 2017). 

A atividade física parece ter ação neuroprotetora 

melhorando a cognição, reduzindo o estresse oxidativo 

causado pelo envelhecimento e melhorando 

consequentemente, a memória espacial e executiva 

(PIETRELLI et al., 2018; SALARI et al., 2015; STRASSER; 

FUCHS, 2015; WANG; WANG, 2016). Além dos benefícios do 

exercício aeróbico nos parâmetros de cognição e ansiedade, é 

importante ressaltar também o efeito sinérgico da prática de 

exercício aliado à dieta (ABHIJIT et al., 2018; TSUKAMOTO et 

al., 2018). 

Portanto, a composição da dieta tem implicação direta na 

capacidade de memorização e níveis de ansiedade. Desse 

modo, os compostos bioativos presentes nos alimentos têm 

ganhado visibilidade, a exemplo da amêndoa de baru (Dipteryx 

alata), um fruto típico do cerrado brasileiro, que tem valor 

nutricional similar à castanha de caju (Anacardium occidentale) 

e ao amendoim (Arachis hypogaea), apresenta capacidade 

antioxidante elevada, ácidos graxos essenciais, proteína de alto 

valor biológico, elevado teor de minerais como potássio, 

magnésio, selênio, fósforo, cálcio e zinco, e ainda viabilidade de 

aplicação na indústria de alimentos na elaboração de coookies 

(LEMOS et al., 2012; PINELI et al., 2015; SILVA; FONSECA, 

2016; SIQUEIRA et al., 2012; SOUSA et al., 2011).  
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Portanto, o presente estudo teve como objetivo compilar 

artigos publicados recentemente sobre os benefícios da 

atividade física para a saúde mental, e como ainda não existem 

estudos que relacionem a amêndoa de baru e os parâmetros 

comportamentais, trouxemos um breve resumo que caracteriza 

o baru e demonstra suas potencialidades nessa área. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi do tipo descritivo e bibliográfico 

desenvolvido a partir publicações de artigos científicos em 

revistas indexadas nas bases de dados: SCIENCEDIRECT, e 

Scielo (Scientific Electronic Library Online), com ênfase nos 

últimos 5 anos. Foram utilizados tais descritores em inglês: 

estresse oxidativo, ansiedade, doenças neurodegeneraivas, 

doenças psiquiátricas e memória. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

ESTRESSE OXIDATIVO E O DESENVOLVIMENTO DE 

DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS 

 

 

Os lipídios desempenham um papel fundamental na 

função fisiológica normal dos neurônios e no desenvolvimento 

estrutural do cérebro. A composição lipídica do cérebro prediz 

o humor, a percepção, e o comportamento emotivo dos 

indivíduos (SHAMIM et al., 2018). Neste sentido, os ácidos 

graxos poli-insaturados correspondem a um grupo de lipídios 
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que desempenham diversos papéis fisiológicos importantes, 

como armazenamento e produção de energia, inflamação e 

sinalização celular com efeitos em múltiplos sistemas 

orgânicos. Além disso, esses ácidos graxos servem como 

precursores para vários mensageiros secundários como o ácido 

araquidônico (ArAc), docosahexaenóico. ácido (DHA), 

ceramida, 1,2-diacilglicerol (DAG), ácido fosfatídico e ácido 

lisofosfatídico (SHAMIM et al., 2018). 

Outros mecanismos dos efeitos dos ácidos graxos poli-

insaturados é a sinalização celular que modula o funcionamento 

do canal iônico, incluindo condutância de sódio em canais 

iônicos de roedores e humanos no músculo esquelético 

(WIELAND; FLETCHER; GONG, 1992) e condutância ao cálcio 

em cardiomiócitos (XIAO et al., 1997) Muitos efeitos dos ácidos 

graxos poli-insaturados podem ser atribuídos à sua capacidade 

de regular a expressão gênica afetando fatores de transcrição 

e seus metabólitos são mediadores lipídicos ativos com efeitos 

específicos na resolução da neuroinflamação em diferentes 

sistemas, incluindo o cérebro (CHIURCHIÙ; LEUTI; 

MACCARRONE, 2018; LIU et al., 2015; PAPACKOVA; 

CAHOVA, 2015).  

Por outro lado, os ácidos graxos poli-insaturados 

(PUFAs) são particularmente, sensíveis aos efeitos deletérios 

das espécies reativas de oxigênio. As espécies reativas de 

oxigênio são átomos, íons ou moléculas que contêm oxigênio 

com um elétron não pareado em sua órbita externa, (hidrogênio 

(H•), óxido nítrico (NO•), radical hidroxil (•OH), radical peroxil 

(RO2), radicaal alcoxil (RO•) metais (cobre e ferro), O2 e seu 

superóxido (O•-) (CANNIZZO et al., 2011; GASCHLER; 

STOCKWELL, 2017). Essas espécies são caracterizadas por 
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grande instabilidade e por isso apresentam elevada reatividade, 

tendem a fazer ligação do elétron não pareado com outros 

elétrons presentes em estruturas próximas de sua formação, 

comportando-se como receptores (oxidantes) ou como 

doadores (redutores) de elétrons (GASCHLER; STOCKWELL, 

2017) 

Dentre os ácidos graxos poli-insaturados, o ácido 

docosahexaenoico (DHA) é o mais suscetível à peroxidação 

lipídica. Este ácido graxo compõe áreas do cérebro associadas 

à aprendizagem e memória, como o córtex cerebral e 

hipocampo (JOFFRE et al., 2016). Outros lipídios presentes no 

cérebro como fosfolipídios, esfingolipídeos e colesterol 

desempenham papéis críticos na estrutura e nas funções das 

membranas celulares (DE MELO et al., 2017; JOFFRE et al., 

2016). 

Destaca-se, portanto, que o contato entre espécies 

reativas e ácidos graxos insaturados desencadeiam uma 

reação química chamada peroxidação lipídica, que resulta na 

sua degradação (SOCRIER et al., 2019). A peroxidação lipídica 

pode ser dividida em três passos: iniciação, propagação e 

terminação.  

Os produtos da peroxidação lipídica são capazes de 

alterar vários componentes celulares, incluindo proteínas, 

ácidos nucleicos e lipídios. Essas alterações em biomoléculas 

importantes podem resultar no desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas e psiquiátricas tais como Alzeimer, 

Parkinson, esclerose múltipla e esquizofrenia (GASCHLER; 

STOCKWELL, 2017)(BLACK et al., 2017). Essas doenças têm 

sido associadas ao aumento do estresse oxidativo, 
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caracterizado por um acúmulo de moléculas oxidadas ou perda 

de capacidade de redução celular.  

Outro nutriente que também é alvo da oxidação são as 

proteínas, como resultado de sua abundância em sistemas 

biológicos, e suas constantes de alta taxa de reação. Dados 

cinéticos para um número de radicais e oxidantes não-

radicalares (por exemplo, oxigênio singleto e ácido hipocloroso) 

são consistentes com proteínas que consomem a maioria 

dessas espécies geradas dentro das células. A oxidação pode 

ocorrer tanto no esqueleto da proteína como nas cadeias 

laterais dos aminoácidos, com a razão de ataque dependente 

de vários fatores. Com alguns radicais oxidantes, o dano é 

limitado e específico para certos resíduos, enquanto outras 

espécies, como o radical hidroxil, causam danos generalizados, 

relativamente não específicos (LUNA; ESTÉVEZ, 2018). 

Essas macromoléculas são sintetizadas como uma 

sequência linear de aminoácidos no ribossomo que 

subsequentemente sofrem modificação pós-tradução para 

atingir seu estado nativo e funcional. O sistema de controle de 

qualidade de proteína (PQC) presente no organismo vivo 

evoluiu ao longo dos anos para garantir o dobramento 

adequado das proteínas, tráfego e degradação de proteínas 

mal dobradas. Porém, ainda existe um alto número de proteínas 

que não são capazes de alcançar ou manter o seu estado 

nativo, e subsequentemente é levada ao erro de dobragem. As 

proteínas mal dobradas quando não podem ser redobradas por 

moléculas de chaperonas, são direcionadas para degradação 

proteossômica ou lisossomal. Os principais fatores que 

resultam no desdobramento da proteína são envelhecimento, 

mutações somáticas ou genéticas, alterações no ambiente 
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como temperatura, pH, estresse oxidativo e presença de íons 

metálicos (LUNA; ESTÉVEZ, 2018; SANTRA; DILL; DE 

GRAFF, 2018; WIERSMA et al., 2018). 

As chaperonas moleculares constituem uma família de 

muitas proteínas diferentes com função semelhante: utilizam 

energia da hidrólise de ATP para desnovelar proteínas, 

possibilitando novo enovelamento na forma correta. Quando as 

macromoléculas desempenham suas funções biológicas 

normais e completam corretamente os processos de 

dobramento e / ou montagem, significa dizer que as moléculas 

de chaperona estão presentes, sendo responsáveis, 

principalmente, por assegurar o dobramento correto das 

proteínas (SANTRA; DILL; DE GRAFF, 2018).  

O aparecimento de doenças de agregação de proteínas 

é caracterizado por processo neurodegenerativo, no qual a 

proteína se agrega anormalmente e se deposita em regiões 

específicas do cérebro e dificulta sua função. Doenças 

neurodegenerativas como a doença de Alzheimer (DA), 

Parkinson (DP) e esclerose lateral amiotrófica (ELA) 

desenvolve-se devido à presença de proteínas ou peptídeos 

agregados ou mal dobrados, específicos da doença 

(BERTOLOTTI, 2018; KARRI et al., 2018). Nas últimas 

décadas, muitas investigações revelaram a existência de um 

mecanismo patogênico comum associado a esses mecanismos 

neurodegenerativos: agregação de proteínas mal dobradas e 

deposição em diferentes regiões do cérebro que levam a 

amiloidose do sistema nervoso central (BERTOLOTTI, 2018). 

Desse modo, as proteínas altamente solúveis são 

gradualmente convertidas em insolúveis, se tornando polímeros 

filamentosos de estrutura de folha β pregueada. Essas 
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estruturas filamentosas se acumulam como fibrilas de amiloides 

que mais tarde se depositam nos núcleos ou citoplasma de 

células neurais, ou ainda, no espaço extracelular (LOKSZTEJN; 

DZWOLAK; KRYSIŃSKI, 2008).  

A oxidação proteica mediada por EROs de cadeias 

laterais de proteína resulta na introdução de grupos hidroxila ou 

na geração de carbonilas à base de proteínas. As carbonilas 

são introduzidos em proteínas oxidando as hidroxilas da cadeia 

lateral do resíduo de aminoácidos em derivados de cetona ou 

aldeído. As carbonilas também podem ser introduzidas em 

proteínas por oxidação direta de resíduos de lisina, arginina, 

prolina e treonina, ou a partir da clivagem de ligações peptídicas 

pela via de amidação ou pela oxidação de resíduos glutamil. 

Estima-se que a quantidade de carbonilação de proteínas seja 

uma boa estimativa para a extensão do dano oxidativo de 

proteínas associadas a várias condições de estresse oxidativo 

(DAVIES, 2005, 2017). 

As bases de DNA são vulneráveis aos danos por 

estresse oxidativo envolvendo hidroxilação, carbonilação e 

nitração (SHAFIROVICH; GEACINTOV, 2017). É amplamente 

aceito que o dano oxidativo é responsável por quebras da fita 

de DNA, e isso é consistente com o aumento de carbonilas 

livres nos núcleos de células neuronais em doenças 

neurodegenerativas (DAVIES et al., 2017).  

O estresse oxidativo também tem sido implicado em 

depressão, transtornos de ansiedade e níveis elevados de 

ansiedade. As descobertas que estabelecem uma ligação entre 

o estresse oxidativo e a ansiedade patológica inspiraram uma 

série de outros estudos recentes enfocando a ligação entre o 

estado oxidativo e a ansiedade normal e também sobre uma 
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possível relação causal entre o estresse oxidativo celular e o 

estresse emocional (SOUALEH et al., 2017). A associação do 

estresse oxidativo com estresse emocional não é 

surpreendente, uma vez que é comprovado em diversos 

estudos que o dano oxidativo no cérebro provoca um 

comprometimento do sistema nervoso.  

No caso do comprometimento da memória durante o 

envelhecimento, acredita-se que seja consequência do declínio 

da função neuronal e do aumento da neurodegeneração. O 

acúmulo de dano oxidativo e a redução do sistema de defesa 

antioxidante desempenham um papel fundamental no 

envelhecimento do organismo e na senescência funcional 

(HADDADI et al., 2014). 

 

ANSIEDADE  

 

A ansiedade é uma sensação de inquietude e apreensão 

que é subjetiva, um estado de antecipação contra ameaças 

futuras percebidas (CRASKE; STEIN, 2016). O principal 

objetivo é preparar o organismo para uma possível situação de 

enfrentamento. No entanto, dependendo da intensidade, da 

frequência e do contexto no qual é apresentada, pode 

configurar um transtorno psiquiátrico (CRUZ et al. 1997). 

O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com 

transtornos de ansiedade no mundo. De acordo com dados da 

Organização Mundial de Saúde (2017), 9,3 % dos brasileiros 

sofrem com distúrbios relacionados à ansiedade. Depressão e 

transtornos de ansiedade são altamente comórbidos, e há uma 

sobreposição diagnóstica significativa (ZBOZINEK et al., 2012). 

Embora existam certos sintomas considerados como 
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características “centrais” de transtornos ansiosos e 

depressivos, há também vários sintomas compartilhados, como 

fadiga ou perda de energia, dificuldade de concentração e 

distúrbios do sono, levando à sobreposição de limites 

diagnósticos (STEENKAMP et al., 2017; ZBOZINEK et al., 

2012). 

A privação do sono é um dos fatores que podem 

desencadear um comportamento ansioso. Neste sentido, um 

estudo utilizando uma abordagem comportamental e 

bioquímica, investigou o envolvimento de mecanismos de 

estresse oxidativo no comportamento semelhante à ansiedade 

induzido pela privação de sono de ratos e o papel protetor do 

exercício em esteira nesse processo. Os resultados principais 

foram: a privação aguda de sono (SD) aumenta o estresse 

oxidativo no córtex, no hipocampo e na amígdala, enquanto o 

exercício em esteira impede esse aumento, e por fim, a 

expressão da glioxalase-1 e da glutationa redutase-1 tem um 

papel crítico na ansiedade (VOLLERT et al., 2011). 

 

MEMÓRIA  

 

“Memória” significa aquisição, formação, conservação e 

evocação de informações. A aquisição é conhecida como 

aprendizado ou aprendizagem. A evocação é também chamada 

de recordação, lembrança, recuperação. A memória humana é 

parecida com a dos demais mamíferos no que se refere a seus 

mecanismos essenciais, às áreas nervosas envolvidas e ao seu 

mecanismo molecular de operação. As memórias são 

codificadas por neurônios, armazenadas em redes neurais e 

evocadas por essas mesmas redes ou outras vias. São 
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moduladas pelas emoções, pelo nível de consciência e pelos 

estados de humor (IZQUIERDO, 2011; KATCHE; 

CAMMAROTA; MEDINA, 2013). 

As memórias declarativas de longa duração levam tempo 

para serem consolidadas. Nas primeiras horas após sua 

aquisição, são lábeis e suscetíveis à interferência por 

numerosos fatores. Convencionou-se em denominar memória 

de curta duração aquela que dura entre 1 e 6 horas 

(IZQUIERDO, 2011). Neste sentido, algumas estruturas 

cerebrais, como a amígdala hipocampo, hipotálamo e córtex 

pré-frontal estão associados com mecanismos de 

aprendizagem e memória (DELLA et al., 2012; DOS SANTOS 

et al., 2017). A persistência da memória reflete um processo 

altamente dinâmico que envolve codificação, modulação, 

consolidação e reconsolidação de memória (DUDAI, 2012; 

WANG; MORRIS, 2010). 

Existem evidências consideráveis de que o processo de 

consolidação da memória depende da expressão gênica, 

síntese proteica do novo e da formação de novas conexões 

sinápticas, o traço de memória é então, armazenado e 

estabilizado em um período de 2 a 6 horas (IZQUIERDO, 2011). 

Sabe-se que quando uma memória consolidada é recuperada, 

ela volta a ser lábil e sensível a interrupções. Para ser mantida, 

essa memória deve passar por um processo adicional de 

estabilização chamado reconsolidação, o que requer outra fase 

de síntese de proteínas (SCHMIDT et al., 2017).  

Esse processo de consolidação da memória é 

comprometido na fase do envelhecimento, o qual é um 

processo biológico natural associado a um declínio da função 

cognitiva (LEAL; YASSA, 2015). O comprometimento da 
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memória espacial e episódica relacionado à idade são comuns 

em humanos (GROS; WANG, 2018). Da mesma forma, déficit 

na memória espacial, separação de padrões e reduções na 

capacidade de memória de trabalho também são observadas 

envelhecimento normal em animais (BHAT et al., 2015; BISHT; 

SHARMA; TREMBLAY, 2018; BUENDIA et al., 2016; GROS; 

WANG, 2018). 

Hadaddi e colaboradores (2014) examinaram o 

comprometimento da memória levando em consideração à 

idade (IAM) em relação ao estresse oxidativo usando o modelo 

de Drosophila. Observaram um declínio na função cognitiva em 

moscas velhas em relação às formas de memória olfativa de 

vida curta e consolidada; foi relado uma redução no número de 

sinapses e defeitos arquiteturais discerníveis nas mitocôndrias. 

Investigações bioquímicas revelaram uma diminuição 

comparável por idade na atividade de enzimas antioxidantes 

como catalase e superóxido dismutase, bem como o nível de 

glutationa, acompanhado por um aumento no nível de 

peroxidação lipídica e geração de espécies reativas de oxigênio 

no cérebro (HADDADI et al., 2014). 

Com vistas a elucidar a relação da memória com o 

estresse oxidativo, pesquisadores investigaram se o estresse 

oxidativo medido por hidroperóxidos lipídicos (LPH), 4-hidroxi-

2-nonenal (4-HNE), 8-isoprostano (8-ISO) e malondialdeído 

(MDA), estava relacionado com a memória imediata em 

pacientes com doença arterial coronariana. Foi possível 

observar através dos resultados que existe uma relação direta 

do estresse oxidativo com o comprometimento da memória 

imediata, porém neste estudo tal problemática foi atenuada com 
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a suplementação de ácidos graxos poli-insaturados 

(MAZEREEUW et al., 2017). 

 

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A ANSIEDADE 

E MEMÓRIA  

 

Nos últimos anos, tem ocorrido crescente apoio empírico 

para o papel do exercício como um tratamento autônomo ou 

adjuvante legítimo para uma variedade de preocupações com a 

saúde mental (ABDOLLAHI et al., 2017; LEBOUTHILLIER; 

ASMUNDSON, 2017). Particularmente, tipos específicos de 

exercício, como o exercício aeróbico e o treinamento de 

resistência, mostraram-se promissores para transtorno de 

depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade 

generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de 

estresse pós-traumático (ABDOLLAHI et al., 2017; 

LEBOUTHILLIER; ASMUNDSON, 2017; LEBOUTHILLIER; 

FETZNER; ASMUNDSON, 2016; MEYER et al., 2016). 

O exercício aeróbico está associado a alterações na 

morfologia cerebral e melhora das funções cognitivas. A 

atividade física pode ser especialmente importante após os 60 

anos, quando o declínio cognitivo é mais pronunciado. Nesse 

contexo, o efeito da prática crônica de exercícios aeróbicos foi 

estudado em idosos por meio da avaliação de suas funções 

mnésicas, apoiadas por estruturas cerebrais frontais e 

temporais. Os resultados mostraram que os atletas superaram 

os participantes sedentários em muitos dos testes empregados. 

Assim, o seu alerta orientando as redes executivas trabalharam 

de forma mais eficaz nas funções executivas, e foram mais 
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precisas na tarefa de memória espacial, exibindo uma melhor 

orientação espacial. Pontuações em outras tarefas 

neuropsicológicas seguiram a mesma tendência. Esses dados 

suportam o efeito protetor do exercício aeróbico nas funções 

cognitivas (NOGUERA et al., 2018). 

 A literatura reporta numerosos achados científicos 

concernentes aos benefícios do exercício físico nos parâmetros 

neurofisiológicos do comportamento. Alguns desses estudos 

estão elencados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Estudos que relacionam os benefícios do exercício 

físico e parâmetros neurofisiológicos do comportamento. 

Autores Protocolo de 

exercício 

Conclusão 

(PIETRELLI et al., 

2018) 

Treinamento 

aeróbico de 

intensidade 

moderada, com 

ratos de 

diferentes idades 

na média de 8 -18 

meses. 

O exercício aeróbico 

melhorou o 

funcionamento da 

capacidade 

cognitiva e protegeu 

o cérebro contra os 

efeitos deletérios da 

vida sedentária e do 

envelhecimento. 

(WANG; WANG, 

2016)  

As ratas fizeram 

um exercício de 

30 min em esteira 

por 30 dias em 4 

intensidades 

(0,15, 20 e 30 

m/min). 

O exercício em 

esteira pode 

melhorar a memória 

espacial de longo 

prazo e a memória 

de trabalho. 
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(SALARI et al., 

2015) 

As ratas fizeram 

exercício em 

esteira por 4 

semanas, sendo 

30 min (1ª e 2ª 

sem.), 45 min (3ª 

sem.) e 60 min (4ª 

sem.) 

O exercício regular 

parece proteger as 

ratas contra os 

danos cognitivos 

causados pela 

privação de sono. 

 

Como exposto anteriormente, diversos estudos indicam 

claramente que o exercício é neuroprotetor. A produção 

dependente de atividade de óxido nítrico (NO) e os efeitos anti-

inflamatórios do exercício físico regular podem desempenhar 

um papel importante na produção do fator neurotrófico (BDNF) 

que ocorre em resposta ao exercício. Com relação ao 

comportamento funcional, a maioria dos estudos enfoca a 

influência da atividade física sobre os sintomas dos distúrbios 

depressivos. O exercício físico aumenta a produção de vários 

neurotransmissores que, como a serotonina estão associados 

ao aumento do humor e à redução dos sintomas depressivos 

(STRASSER; FUCHS, 2015).  

A atividade física também afeta o sistema de regulação 

do estresse endócrino: pessoas treinadas exibem regeneração 

mais rápida quando confrontadas com eventos estressantes. 

No entanto, o exercício aeróbico não melhora saúde mental em 

todos os casos, como visto, por exemplo, em atletas com 

excesso de treinamento associados à fadiga, apresentam 

humor perturbado e sinais de depressão (STRASSER; FUCHS, 

2015).  
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Além dos benefícios do exercício aeróbico nos 

parâmetros de cognição e ansiedade, é importante ressaltar o 

efeito sinérgico da prática de exercício aliado à dieta na melhora 

desses parâmetros. Neste âmbio, é mister citar um estudo que 

demonstrou a ação antioxidante de polifenóis das sementes de 

uva aliada à prática de exercícios aeróbicos através do aumento 

da quantidade de neurônios no hipocampo e diminuição na 

peroxidação lipídica e peróxido de hidrogênio em ratos adultos 

e de meia-idade (ABHIJIT et al., 2018). Em outro estudo 

recente, o consumo do cacau rico em flavonoides combinado 

com a prática de exercícios aeróbicos trouxeram benefícios 

para função executiva em humanos (TSUKAMOTO et al., 

2018).  

Semelhantemente, a amêndoa de baru (Dipteryx alata 

Vog.), surge como alternativa dietética, fonte de compostos 

bioativos como que pode atuar no desenvolvimento e 

consolidação da memória, assim como minimizar a ansiedade, 

potencializando os efeitos do exercício aeróbico. 

 

BENEFÍCIOS DOS COMPOSTOS BIOATIVOS PRESENTES 

NA AMÊNDOA DE BARU (Dipteryx alata VOG.)  

 

O baru (Dipteryx alata V.) é uma espécie vegetal do 

cerrado brasileiro, que corresponde ao segundo maior bioma da 

América Latina. As amêndoas de baru apresentam um 

conteúdo considerável de compostos fenólicos (568,9 mg / 100 

g) (LEMOS et al., 2012), atividade antioxidante (Método DPPH) 

(LEMOS et al., 2012), um efeito preventivo no estresse 

oxidativo induzido pelo ferro em ratos (SIQUEIRA et al., 2012) 

e capacidade de reduzir o colesterol, triacilgliceróis e 
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peroxidação lipídica em ratos (FERNANDES et al., 2015). O 

óleo extraído à frio das sementes de baru apresenta notáveis 

compostos bioativos, como terpenos e fitoesterois, assim como 

o subproduto da extração, a farinha de baru que contém altos 

teores de antioxidantes (MARQUES et al., 2015; PINELI et al., 

2015).  

A amêndoa de baru tem composição nutricional peculiar, 

rica em proteína de alto valor biológico (29, 92 %), lipídios 

(41,95 %), fibras insolúveis (7,18 %) e solúveis (2,03 %) e 

minerais como cálcio, potássio, fósforo, magnésio, selênio e 

zinco (SOUSA et al., 2011). Em relação a presença de fatores 

antinutricionais, foi observado a eficácia do processo de 

torrefação na inativação desses compostos (LEMOS et al., 

2012). 

Achados científicos demonstraram que uma dieta 

enriquecida com amêndoa baru por 8 semanas, reduziu a 

adiposidade abdominal e melhorou as concentrações de 

lipoproteínas de alta densidade (SOUZA. et al., 2018), além 

disso, em indivíduos com leve hipercolesterolemia a 

suplementação melhorou os parâmetros lipídicos, de modo que 

este alimento pode ser incluído em dietas para reduzir o risco 

de doenças cardiovasculares, considerado um alimento 

funcional (BENTO et al., 2014). 

Ainda não existem registros na literatura que reportem os 

efeitos da amêndoa de baru nos parâmetros comportamentais. 

Porém, esta amêndoa tem composição similar à outras 

oleaginosas, tais como a castanha de caju amplamente 

consumida e apreciada no Brasil e, portanto, é possível supor 

efeitos na memória e ansiedade semelhantes. Neste aspecto, 

pesquisadores observaram que o consumo materno da 



AMÊNDOA DE BARU E ATIVIDADE FÍSICA NO COMBATE AO ESTRESSE 
OXIDATIVO E MELHORA DOS PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

118 
 

castanha de caju em quantidades adequadas nos períodos de 

gestação de lactação pode facilitar a memória da prole, através 

dos testes de habituação em campo aberto e reconhecimento 

de objetos (DE MELO et al., 2017).  

Uma revisão de literatura demonstrou que as amêndoas, 

portanto, são promissoras como adjuvantes úteis para prevenir, 

retardar ou melhorar uma série de condições crônicas em 

pessoas idosas. Sua associação com a diminuição da 

mortalidade sugere um potencial na redução da carga da 

doença, incluindo doenças cardiovasculares, câncer e 

deficiências cognitivas (GROSSO; ESTRUCH, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que a amêndoa de baru (Dipteryx alata 

V.) pode ser eficaz na prevenção de doenças 

neurodegenerativas através dos efeitos contra o estresse 

oxidativo, ansiedade e déficit de memória, principalmente, unido 

à prática de atividade física a qual já tem efeito comprovado. 

Sugere-se, dessa forma, que estudos avaliando o efeito 

sinérgico da atividade física e o consumo ou suplementação da 

amêndoa de baru sejam realizados, tendo em vista as chances 

de obter-se resultados positivos.  
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RESUMO: Muitas espécies vegetais possuem propriedades 
antimicrobiana, dentre estas espécies, destacam-se as plantas 
medicinais que podem desempenhar uma ação inibitória sobre 
o crescimento de microrganismos indesejáveis. Os produtos 
cárneos podem se deteriorar rapidamente devido a processos 
oxidativos e o crescimento microbiano durante as etapas de 
processamento e armazenamento. Considerando a importância 
da substituição de aditivos químicos por naturais, esse trabalho 
teve como objetivo desenvolver extratos naturais de marcela 
para aplicação em linguiça frescal de frango avaliando sua 
capacidade antimicrobiana durante o período de 
armazenamento contra microrganismos psicrotróficos e 
mesófilos. Os resultados obtidos nas análises demonstram que 
a adição do extrato não influenciou nos parâmetros físico-
químicos e os produtos estão de acordo com o Padrão de 
Identidade e Qualidade exigido pela legislação. Para contagem 
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de microrganismos psicrotróficos a adição do extrato na 
concentração de 1,0% manteve o produto estável até o 
vigésimo primeiro dia de armazenamento quando comparado 
aos outros tratamentos. Já para contagem de aeróbios 
mesófilos destaca-se que os tratamentos com 0,5 e 1,0% de 
extrato de marcela permaneceram estáveis até o vigésimo 
primeiro dia de armazenamento. Dessa forma a adição do 
extrato de marcela pode ser considerada promissora visto que 
não alterou os parâmetros físico-químicos e desempenhou 
atividade antimicrobiana na linguiça frescal de frango. 
Palavras-chaves: Achyrocline satureioides. Atividade 
antimicrobiana. Linguiça Frescal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A marcela (Achyrocline satureioides) é uma planta 

medicinal utilizada no Brasil através de infusões para o alivio de 

cólicas abdominais, dores de cabeça e distúrbios estomacais.  

Possui propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-

inflamatórias. O alto conteúdo de compostos polifenólicos, na 

maioria flavonoides, e de diferentes ácidos fenólicos como o 

caféico e clorogênico nas partes aéreas desta planta, tem 

despertado o interesse pelo estudo das suas propriedades 

bioativas. Estudos demonstram que plantas ricas em 

flavonoides podem induzir efeitos benéficos para a saúde, que 

vão além de sua capacidade antioxidante (BOEIRA et al., 2018). 
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Muitas espécies vegetais possuem propriedades 

antimicrobiana e antioxidante, dentre estas espécies, 

destacam-se as plantas medicinais que podem desempenhar 

uma ação inibitória sobre o crescimento de microrganismos 

indesejáveis e reduzir os processos oxidativos, o que as torna 

úteis como alternativas mais saudáveis para as indústrias de 

alimentos, em comparação aos conservantes químicos 

(JAYASENA; JO, 2014).  

A resistência microbiana aos antimicrobianos já 

existentes vem se tornando uma preocupação mundial e neste 

contexto uma das alternativas que está surgindo é o estudo de 

antimicrobianos de origem vegetal. Há necessidade de 

aprofundar o campo de pesquisa relativo à identificação destes 

compostos e seus mecanismos de ação biológica. Essas 

considerações apontam a importância do estudo das plantas 

medicinais como antimicrobianos naturais, de modo a prolongar 

a vida de prateleira dos produtos cárneos (VIUDA-MARTOS et 

al., 2011). 

A atividade antimicrobiana da marcela foi demonstrada 

em estudos de Lima et al. (2017) onde verificaram que o uso de 

extrato a 0,5 e 0,75% em salsichas elaboradas com carne 

mecanicamente separada de tilápia, ocasionou a diminuição 
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significativa do crescimento microbiológico e da oxidação 

lipídica. 

Embutidos, como linguiças, são definidos como 

alimentos condimentados contidos em envoltório natural ou 

artificial, cuja elaboração emprega carne de bovinos, suínos ou 

aves, bem como suas vísceras, podendo ser cozido ou não, 

curado, maturado e dessecado (BRASIL, 2000). 

Os produtos cárneos podem se deteriorar rapidamente 

devido a processos oxidativos e o crescimento microbiano 

durante as etapas de processamento e armazenamento. 

Portanto, retardar e prevenir esses processos são fatores 

determinantes na qualidade final do produto. Devido ao alto teor 

de gordura, a natureza das matérias-primas e a falta de 

tratamento térmico, a linguiça frescal é propensa à 

deterioração, oxidação lipídica e a contaminação microbiana 

(KRISHNAN et al., 2014; GEORGANTELIS et al., 2007).  

Para garantir a segurança destes produtos, aumentar 

sua vida útil, controlar a oxidação lipídica e crescimento 

microbiano, a indústria recorre aos conservantes químicos. 

Entretanto, as pesquisas têm relacionado esses conservantes 

a efeitos mutagênicos e carcinogênicos e revelado compostos 

bioativos naturais com a mesma função, sem diminuição na 

qualidade dos produtos. Como resultado disso, há um grande 

interesse na obtenção e utilização de antimicrobianos de fontes 

naturais (MERCADANTE et al., 2010).   

Os microrganismos em alimentos podem ser transferidos 

durante o contato com equipamentos ou superfícies em plantas 

de processamento e, posteriormente, produtos isentos de tais 

microrganismos podem ser contaminados ao serem 

processados nestes ambientes. Dessa forma, a qualidade do 
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produto elaborado irá refletir de forma clara uma série de fatores 

envolvidos no processo, como a qualidade da matéria-prima 

empregada, os ingredientes utilizados, os colaboradores 

envolvidos na produção, bem como equipamentos e utensílios, 

podem ser importantes fontes de contaminação (GIBSON et al., 

2013).  

A contaminação cruzada é um dos fatores mais 

importantes que contribuem para a ocorrência de surtos de 

origem alimentar originados em plantas de processamento de 

alimentos. Na indústria de produtos cárneos, o corte das 

matérias-primas é reconhecido como uma das principais etapas 

em que ocorre contaminação cruzada, especialmente no caso 

de produtos que podem ser vendidos já fatiados, como 

presuntos, mortadelas e demais carnes processadas (CHEN; 

ZHAO; DOYLE, 2014). 
Considerando a importância da substituição de aditivos 

químicos por naturais, esse trabalho teve como objetivo 

desenvolver extratos naturais de marcela para aplicação em 

linguiça frescal de frango avaliando suas capacidades 

antimicrobiana durante o período de armazenamento contra 

microrganismos psicrotróficos e aeróbios mesófilos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Matéria-prima 

A carne de frango e a tripa natural foram fornecidas por 

um frigorifico, sob inspeção federal, localizado na cidade de 

Santa Maria/RS. Os ingredientes e condimentos foram doados 
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pela empresa Bremil Indústria de Produtos Alimentícios LTDA, 

localizada na cidade de Lajeado/RS.  

As inflorescências de marcela foram colhidas no mês 

de abril de 2016 na zona rural de Santa Maria (RS) conforme 

Figura 1.  

 

Figura 1 - Inflorescências de marcela (Achyrocline 

satureioides) 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor 

A erva foi seca em estufa a 45°C (±5) por 48 horas, 

triturada em moinho de facas tipo Willey (Solab SL-31, São 

Paulo, Brasil) e passada em peneira de 20 mesh. O material 

foi armazenado em freezer doméstico em sacos de 

polietileno à temperatura de -18°C até a elaboração dos 

extratos. 

 

Elaboração do extrato de marcela 
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 O extrato de marcela foi preparado a partir de 5g de erva 

triturada adicionado de 50 mL de álcool de cereais 70%, 

proporção 1:10 (p/v). A partir de resultados prévios com 

diferentes metodologias de extração se verificou que o extrato 

de marcela contendo maior quantidade de compostos bioativos 

se deu com extração assistida por ultrassom. Para extração dos 

compostos foi utilizada a metodologia de Boeira et al. (2018), 

onde foi empregado o banho ultrassom (QUIMIS® Q335D, São 

Paulo, Brasil) operando em frequência de 40 kHz, na 

temperatura de 60°C durante 20 minutos. Em seguida, o extrato 

foi centrifugado a 202 G por 10 min, filtrados e concentrado em 

rotaevaporador à vácuo (Fisatom 802, São Paulo, Brasil) 

utilizando temperatura de 45°C, para evaporação do álcool de 

cereais. Em seguida, foi completado seu volume com água 

destilada, para manter a concentração inicial, e acondicionados 

em frascos âmbar e armazenados em freezer (-18°C) até o 

momento da elaboração da linguiça de frango.  

 

Elaboração do produto 

  

A elaboração da linguiça de frango ocorreu na planta 

piloto de carnes e produtos cárneos do Centro de Ciências 
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Rurais da UFSM e foram utilizadas as recomendações descritas 

por Terra (1998), seguindo as quantidades de ingredientes 

descritos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2000) conforme Tabela 1.  

A elaboração das linguiças de frango iniciou-se com a 

separação da carne e pele (coxa e sobrecoxa de frango 

desossadas) com auxílio de facas esterilizadas. Após foi 

realizada a moagem da carne e pele de frango (Moedor Jamar 

PJ22, Jamar Ltda, São Paulo, Brasil) em disco com orifício de 

12 mm, sendo levados a misturadeira (Jamar MJI 35, Jamar 

Ltda, São Paulo, Brasil) para a adição dos demais ingredientes 

até a formação da liga. 

Os tratamentos diferiram somente em relação ao 

antioxidante empregado. Para uma melhor comparação dos 

resultados, elaborou-se: uma formulação padrão (T1), 

adicionada de antioxidante sintético, o mesmo utilizado em 

linguiças comerciais (Eritorbato de sódio); uma formulação 

controle (T2), sem adição de antioxidantes; adição de 0,5% e 

1,0% de marcela (T3 e T4), respectivamente (Tabela 1).  

A adição de alíquotas pré-definidas dos extratos 

hidroalcoólicos foi realizada manualmente. Foram realizadas 

três repetições para cada tratamento (N= 12). 
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Tabela 1: Ingredientes utilizados nas formulações das linguiças de 

frango. 

Ingredientes (%) T1 T2 T3 T4 

Retalhos de Frango 88 88 88 87,53 

Pele de Frango 5,43 5,53 5,03 5,0 

Água/gelo 3,0 3,0 3,0 3,0 

Sal 2,34 2,34 2,34 2,34 

Cura rápida 0,23 0,23 0,23 0,23 

Alho moído 0,09 0,09 0,09 0,09 

Pimenta preta moída 0,09 0,09 0,09 0,09 

Glutamato 0,04 0,04 0,04 0,04 

Fixador de cor 0,23 0,23 0,23 0,23 

Condimento para 
linguiça de frango* 

0,45 0,45 0,45 0,45 

Eritorbato de sódio 0,1 - - - 

Extrato de marcela - - 0,5 1,0 

Total 100% 

T1- Adicionado de antioxidante sintético (Eritorbato de Sódio); T2 – Sem 
adição de antioxidante; T3- Com adição de 0,5% de extrato de marcela (M); 
T4 – Com adição de 1,0% de extrato de marcela (M).  *Quantidade 
recomendada pelo fornecedor – Bremil Indústria de produtos alimentícios 
LTDA. 

 

As massas cárneas foram embutidas em tripa suína 

natural previamente lavada para a remoção do sal e imersa em 

solução de ácido láctico 1%, por 30 minutos para hidratação. 

Para armazenamento as linguiças de frango foram 

acondicionadas em bandejas de poliestireno, embaladas com 
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papel filme, identificadas e armazenadas em refrigerador a 

temperatura de 4°C.  

 

Caracterização do produto cárneo 

 

A composição centesimal das linguiças foi realizada nos 

Laboratórios do Departamento de Tecnologia e Ciência de 

Alimentos (UFSM). Todas as análises foram realizadas em 

triplicata e seguiram as metodologias descritas na Association 

Of Official Analytical Chemists, são elas: determinação de 

umidade (967.03), cinzas (942.05), proteína bruta (981.10) e 

extrato etéreo (920.39). Os carboidratos foram obtidos por 

diferença (AOAC, 1995).  

 

Atividade antimicrobiana na linguiça frescal 

 

As análises microbiológicas foram realizadas para 

verificar a estabilidade da linguiça. Seguiu-se, a cada sete dias, 

análises de mesófilos aeróbios totais e psicrotróficos totais, até 

completar quarenta e dois dias de armazenamento a 4 °C. 

Porções de 25 g de linguiça de frango foram homogeneizadas 

com 225 mL de água peptonada 0,1 % para as análises 

microbiológicas. Foi realizada a contagem dos microrganismos 
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mesófilos aeróbios totais, utilizando o meio de cultura ágar 

padrão em placas por profundidade (37 °C/48 h) e contagem de 

microrganismos psicrotróficos utilizando o meio de cultura Ágar 

Padrão com inoculação em placas em superfície (7 °C/7 a 10 

dias) (BRASIL, 2003). 

 

Análise estatística 

 

 Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas entre si através do teste de 

Tukey, a 5% de significância, através do programa 

computacional Statistica® 7.0. O experimento foi repetido três 

vezes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do produto cárneo  

 

Os valores encontrados para a composição centesimal, 

segundo a Tabela 2, mostram que os produtos estão de acordo 

com o Padrão de Identidade e Qualidade do produto (BRASIL, 

2000), que estabelece o valor máximo de 70% para umidade, 

valor máximo de 30% para gordura e valor mínimo de 12% para 
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proteína. A legislação para linguiça frescal não define padrão 

para as cinzas, entretanto os valores encontrados ficaram entre 

3,68% a 3,79%. 

O teor de umidade e gordura, não apresentaram 

diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos, fato que 

se atribui a formulação ser a mesma em todos os tratamentos. 

Tabela 2: Composição centesimal das amostras de linguiça de 

frango refrigeradas. 

Tratamentos Umidade 
(%) 

Cinzas 
(%) 

Proteína 
(%) 

Gordura 
(%) 

T1 69,58 ± 0,82a 3,76 ± 0,01ab 16,69 ± 0,11ab 7,30 ± 0,71a 

T2 70,55 ± 0,18a 3,72 ±0,01ab 16,30 ± 0,13b 6,91 ± 0,14a 

T3 68,79 ± 0,34a  3,68 ± 0,02b 16,88 ± 0,13a 7,08 ± 0,33a 

T4 69,17 ± 1,47a 3,79 ± 0,02ab 16,89 ± 0,10a 7,55 ± 0,10a 

Valores médios ± desvio padrão  
ab Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença 
significativa (p<0,05) pelo teste de Tukey. T1- Adicionado de antioxidante 
sintético; T2 - Sem adição de antioxidante; T3 - Com adição de 0,5% de 
extrato de marcela; T4 - Com adição de 1,0% de extrato de marcela. 
 

 

Atividade antimicrobiana em linguiça frescal 

 

Para verificar a atividade antimicrobiana dos extratos de 

marcela durante o período armazenamento das linguiças de 

frango, foi realizada a contagem de microrganismos aeróbios 

mesófilos totais e psicrotróficos totais (Figura 2 e 3). Segundo 

Terra (1998), contagem de até 106 UFC.g-1 é considerada faixa 

aceitável de contaminação microbiana em alimentos, o que 

também indica a qualidade sanitária dos alimentos. 
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Figura 2: Valores médios da contagem de microrganismos 

psicrotróficos totais, das amostras de linguiça de frango, 

durante o período de armazenamento a 4 ºC (±1 ºC). 

 
Valores médios ± desvio padrão. T1- Adicionado de antioxidante sintético; 
T2 - Sem adição de antioxidante; T3 - Com adição de 0,5% de extrato de 
marcela; T4 - Com adição de 1,0% de extrato de marcela 

 

Nos resultados obtidos das contagens de 

microrganismos psicrotróficos (Figura 2), que não são inibidos 

pelo efeito da refrigeração e consequentemente diminuem a 

vida-de-prateleira dos produtos frescais refrigerados, a adição 

do extrato de marcela na concentração de 1,0% (T4) manteve 

o produto estável até o vigésimo primeiro dia de 

armazenamento quando comparado aos outros tratamentos 

que mantiveram o produto estável somente até o décimo quarto 

dia.  

O alto teor de compostos bioativos no extrato de marcela 

pode ter sido responsável pela redução do crescimento 

microbiano durante o armazenamento. Esses compostos são 

amplamente reconhecidos pelas suas propriedades promotoras 
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de saúde e aplicações tecnológicas, como antioxidantes e 

antimicrobianos, representando, portanto, potenciais fontes 

naturais dessas substâncias (ARBOS; STEVANI; CASTANHA, 

2013). 

Para contagem de aeróbio mesófilos observa-se que no 

período de 0 a 14 dias de armazenamento, em todos os 

tratamentos a contagem foi inferior a 106 UFC.g-1 (Figura 3).  

 

Figura 3: Valores médios da contagem de microrganismos 

aeróbios mesófilos totais, das amostras de linguiça de frango, 

durante o período de armazenamento a 4 ºC (±1 ºC). 

 
Valores médios ± desvio padrão. T1- Adicionado de antioxidante sintético; 
T2 - Sem adição de antioxidante; T3 - Com adição de 0,5% de extrato de 
marcela; T4 - Com adição de 1,0% de extrato de marcela 

 

Destaca-se ainda que os tratamentos com 0,5 e 1,0% de 

extrato de marcela permaneceram estáveis até o vigésimo 
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primeiro dia de armazenamento, comprovando sua atividade 

antimicrobiana no produto cárneo.  

Em estudos de Lima et al. (2017) o uso de extrato de 

marcela a 0,5 e 0,75% em salsichas elaboradas com carne 

mecanicamente separada de tilápia, ocasionou a diminuição 

significativa do crescimento microbiológico para aeróbios 

mesófilos quando comparado aos demais tratamentos sem 

adição do extrato, corroborando com os resultados obtidos no 

presente estudo. 

 

CONCLUSÕES  

 

A composição centesimal das linguiças de frango 

apresentou-se de acordo com os padrões estabelecidos pela 

legislação brasileira, como Padrão de Identidade e Qualidade 

do produto. 

Nos resultados obtidos para contagem de microrganismos 

psicrotróficos, a adição do extrato na concentração de 1,0% 

manteve o produto estável até o vigésimo primeiro dia de 

armazenamento quando comparado aos outros tratamentos. Já 

para contagem de aeróbios mesófilos destaca-se que os 

tratamentos com 0,5 e 1,0% de extrato de marcela 

permaneceram estáveis até o vigésimo primeiro dia de 

armazenamento.  
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Dessa forma a adição do extrato de marcela pode ser 

considerada promissora visto que não alterou os parâmetros 

físico-químicos e desempenhou atividade antimicrobiana na 

linguiça frescal de frango. 
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RESUMO:O Brasil é considerado o terceiro maior produtor de 
frutas e desta produção são gerados 40% de lixo orgânico que 
vem das indústrias de sucos e polpas, sendo as principais 
partes descartadas a casca, caroço e o bagaço. Diante disto, 
objetivou-se apresentar uma revisão científica sobre o perfil de 
compostos bioativos e atividade antioxidante dos resíduos 
agroindustriais. Este estudo se caracteriza como uma revisão 
sistemática realizada nas bases de dados Pubmed, Lilacs e 
Scielo utilizando-se as seguintes associações de descritores: 
“Compostos bioativos” e “bagaço”, “Bagaço” e “antioxidante”, 
“bioactive compounds” AND “bagasse”. Totalizaram-se 12 
artigos selecionados.Os resíduos agroindustrais apresentam 
substâncias bioativas que são importantes para a saúde 
humana tais como as antocianinas, carotenóides, ácido 
ascórbico, fibras e compostos fenólicos. Vale ressaltar que 
observou-se uma boa atividade antioxidante com 9,06 
μmolTroloxeq/g no resíduo da goiaba podendo ser usado na 
prevenção dedoenças neurodegenativas como a doença de 
Alzheimer.Os resíduos agroindustrais podem ser usados na 
formulação de novos produtos por serem considerados fontes 
de compostos bioativos que podem prevenir diversas doenças. 

mailto:lobatojucianne@gmail.com.br
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Palavras-chave: Composição química. Resíduos 

agroindustrais. Antioxidante 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre os produtores de frutos frescos o Brasil é 

considerado o terceiro maior do mundo, com uma produção de 

38,9 milhões de toneladas na área de fruticultura, ficando atrás 

apenas da China e Índia. No ano de 2005, a produção mundial 

foi de 504,966 milhões de toneladas, contribuindo o Brasil com 

5% desta produção (SILVA etal., 2014). 

As indústrias de frutas geram uma enorme quantidade de 

resíduos agroindustriais no mundo onde o descarte inadequado 

dos mesmos vem provocando problemas de poluição ambiental 

como também um déficit comercial, pois podem ser utilizados 

em processos biotecnológicos e resultar em novos produtos 

alimentícios com elevado valor agregado(GOULA; 

LAZARIDES, 2015; KAPOOR et al., 2016). 

As indústrias de sucos e polpas de frutas, produzem 40% 

do lixo orgânico o qual é constituído por casca, caroço e bagaço 

onde grande parte destes resíduos agroindustriais são 

descartados devido a falta de informações com relação a 

quantidade de nutrientes que esses substratos possuem. Vale 

salientar que os alimentos que mais geram resíduos são as 

frutas tropicais, como por exemplo, o abacaxi e a manga 

(NASCIMENTO FILHO; FRANCO, 2015; PEDRASSOLLI et al., 

2015).  

Atualmente, estas grandes quantidades de resíduos 

geradas pela indústria alimentícia, são aproveitadas na 

alimentação animal, causando problemas de saúde e 

ambientais, devido a fermentação, atração de insetos e 
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roedores, como também mau cheiro, tornando-se 

imprescindível que seja agregado valor a estes subprodutos ao 

interesse econômico, social e tecnológico (SILVA et al., 2016). 

Além disso, têm sido observado na literatura que a casca 

de diversas frutas possuem um elevado conteúdo decompostos 

fenólicos, flavonóides totais e uma elevada capacidade 

antioxidante, quando comparada a outras parte do fruto (MOO-

HUCHIN et al.,2015), afirmando assim, a importância de 

estudos mais aprofundados acerca do potencial de extratos 

com atividade biológica, das partes não comestíveis das frutas 

(VIGANÓ et al., 2015). 

Desta forma, levando em consideração que o Brasil 

possuiuma biodiversidade frutífera e é um dos maiores 

produtores de frutas, torna-se fundamental a obtenção de 

maiores informações acerca do conteúdo que  geralmente são 

descartados no processamento destas frutas podendo assim 

utilizá-las para consumo n intuito de melhoria da alimentação e 

saúde do consumidor (NEGRI et al., 2016). Com isso, o objetivo 

desse trabalho é realizar um levantamento científico a respeito 

do perfil de compostos bioativos e atividade antioxidantede 

resíduos agroindustriais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo se caracteriza como uma revisão de artigos 

científicos em português e inglês, realizada nas bases de 

dadosLilacs, Scielo e Pubmed, compreendido entre os anos de 

2014 á 2018, utilizando as seguintes associações de 

descritores:“compostos bioativos” e“bagaço”, “bagaço” e 

“antioxidante”, “bioactive compounds” AND “bagasse”. Como 
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critérios de exclusão adotaram-se: publicações duplicadas e 

que não atendessem à temática da pesquisa. 

Foram encontrados 20, 15 e 05 artigos para os 

descritores “Compostos bioativos” e“bagaço”, “Bagaço” e 

“antioxidante”, “bioactive compounds” AND “bagasse”para 

Lilacs, Scielo e Pubmed respectivamente, totalizando 40 

artigos.  

Os critérios de exclução foram artigos em duplicata e que 

não se relacionavamcom o assunto, perfazendo um total de 12 

artigos selecionados para a escrita da revisão sistemática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resíduos agroindustriais vêm ganhando destaque vem 

sendo reaproveitados por diversos órgãos/empresas devido a 

grande quantidade de compostos naturais que podem ser 

utilizados na elaboração de produtos alimentícios funcionais 

como também na redução do impacto ambiental pelo melhor 

aproveitamento destas matérias-primas que são desperdiçadas 

pelas indústrias. (VARDANEGA et al., 2015; DUBA; FIORI, 

2015). 

 Diversos estudos demonstram que partes de frutas que são 

comumente desperdiçadas, como os resíduos agroindustriais, 

representam uma fonte de compostos bioativos dentre os quais 

merecem destaque as antocianinas, carotenóides, compostos 

fenólicos e ácido ascórbico, conforme apresentado na Tabela 

1. 
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Tabela 1: Publicações relacionados ao perfil de compostos bioativos e 

atividade antioxidante dos resíduos agroindustrais. 

Tipo de 

resíduo 

Composição/antioxidantes Autor/ano 

Resíduo 

da 

acerola, 

goiaba e 

caju 

A acerola obteve 2013,9 mg EQAG/100g de 

compostos fenólicos, seguido da goiaba com 

856,3 mg EQAG/100g e do caju com 593,5 mg 

EQAG/100g. Para os flavonóides totais a 

acerola com 870,43 mg EQAG/100g, goiaba 

234,66 mg EQAG/100g e o caju com 210,55 mg 

EQAG/100g. As antocianinas, para a acerola foi 

de 282,45 mgEqC3G/ 100g ms, goiaba 21,53 

mgEqC3G/ 100g e o caju 12,23 mgEqC3G/ 

100g. A atividade antioxidante da acerola foi de 

32,11 mmol g-1, o caju 31,78 mmol g-1 e da 

goiaba de 30,85 mmol g-1. 

ARAÚJO, 

2017 

Resíduo 

da laranja 

3294,6 mg/100g de hesperidina na variedade 

Pêra 3294,6 mg/100g; Hamlin 2903,2 mg/100g; 

Natal 2885,9 mg/100g  e Valência com 2880,2 

mg/100g.A atividade antioxidante foi em torno 

de 70%  DPPH. 

PEREIRA, 

2017 

Bagaço 

da uva 

A uva Chardonnay obteve 28,2 mg de ácido 

gálico.100g-1 de fenóis totais. Enquanto que 

para os sólidos solúveis foi de 18° Brix. Para a 

acidez titulável se obteve 37,6%. 

BRASIL et 

al., 2016 

Bagaço 

da uva 

A variedade Mix apresentou níveis de ácido 

gálico  de 397,67 μg mL-1, ácido p-cumárico 

209,87 μg mL-1, ácido clorogênico 142,89 μg 

 

RIBEIRO, 

2016 
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mL-1, ácido cafeico 141,52 μg mL-1 e o ácido 

siríngico 343,97 μg mL-1. Já para as 

antocianinas totais por CLAE a variedade Terci 

apresentou 409,71 mg 100g-1. 

Casca do 

kiwi 

Compostos fenólicos foi de 1262,34 mg 

GAE/100g, para ácido ascórbico variou de 

59,80 a 189,06 mg em 100g. A concentração 

de carotenóides totais variou de 33,42 a 246,91 

μg/100g. A atividade antioxidante foi 10,60% 

DPPH. 

SOQUETT

A et al., 

2016 

Bagaço 

da maçã e 

do caju 

O ácido gálico na maçã-estrela roxa foi de 

229,49 mg/100g, 33,64 mg/100g no caju 

vermelho e 39,84 mg/100g no caju amarelo. A 

miricetina no caju amarelo 125,72 mg/100g, o 

caju vermelho com 29,51 mg/100 e para maçã-

estrela roxa 9,88 mg/100g. A atividade 

antioxidante da maçã foi de 1680,9 DPPH, caju 

vermelho 1593,6 e caju amarelo foi de 1579,0. 

MOO-

HUCHIN et 

al., 2015 

Bagaço 

da goiaba 

O teor de compostos fenólicos foi de 133,73 mg 

GAE/100 g, carotenóides totais foi de 262, 01 

μg/100g e ácido ascórbico 47,58 mg/100 g. A 

atividade antioxidante foi de 9,06 

μmolTroloxeq/g amostra. 

MORAES 

et al., 2014 

Bagaço 

da 

goiaba, 

acerola, 

O teor de antocianinas na goiaba foi de 0,90 

mg/100g, para flavonóides amarelos foi de 

31,41 mg/100g, carotenóides  26,67 μg/100 g e 

licopeno de 18,11 μg/100 g. O teor de 

compostos fenólicos totais na acerola foi de 

SILVA et 

al., 2014 
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maçã e 

cereja 

29093,47 mg GAE/100 g, seguida pela maçã  

com 5286,49 mg GAE/100 g e cereja com 

3957,20 mg GAE/100 g.  

Bagaço 

da 

acerola, 

goiaba e 

graviola, 

maracujá 

e 

tangerina. 

 

O teor de antocianinas total na acerola 

(Malpighia glabra L.) foi de 35,94 mg/100g, 

goiaba (Psidium Guajaba L.) com 1,539 

mg/100g, graviola (Annona muricata L.) 4,917 

mg/100g, maracujá (Passiflora sp) 1,509 

mg/100g e tangerina (Citrus reticulata Blanco) 

com 5,613 mg/100g. 

MORAES 

et al., 2014 

Bagaço 

do caju 

O resíduo in natura para compostos fenólicos 

foi de 517,00 mg GAE/100g, carotenóides 

121,20 μg/100g, ácido ascórbico de 859,77 

mg/100g e uma atividade antioxidante de 35,84 

μgmol  de TE/g bs. Já o desidratado para 

compostos fenólicos foi de 271,06 mg 

GAE/100g, carotenóides 90,88 μg/100g, ácido 

ascórbico 213,62 mg/100g e uma atividade 

antioxidante de 21,57 DPPH. 

MORAES 

et al., 2014 

Bagaço 

da 

acerola 

O resíduo desidratado para compostos 

fenólicos foi de 2,69 mg GAE eq/100g, 

carotenóides 4,52 μg/100g, antocianinas 189,7 

mg/100g, ácido ascórbico 765,3 mg/100g e 

uma atividade antioxidante de 22,4 DPPH 

μgmol  de TE/g. A in natura foi de 10,28 mg 

GAE eq/100g de compostos fenólicos totais, 

 

NÓBREGA 

et al., 2014 
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8,99 μg/100g para carotenóides, 798,5 

mg/100g de antocianinas, 1,002.4 para ácido 

ascórbico e atividade antioxidante de 113,7 

DPPH μgmol  de TE/g. 

Casca do 

abacate 

Obteve 63,5 mg GAE/100g de compostos 

fenólicos e uma capacidade antioxidante  de 

310,0 DPPH μgmol  de TE/g. 

DAIUTO et 

al., 2014 

 

 Os subprodutos de frutas podem ser considerados como 

uma excelente fonte de compostos fenólicos pois apresenta 

uma elevada concentração dos mesmos. Vale ressaltar que 

constatou-se que os resíduos da manga e do maracujá não 

tinham um conteúdo médio para serem consideradas uma boa 

fonte de compostos fenólicos (SILVA et al., 2014). 

 O teor de compostos fenólicos encontrado no bagaço da 

goiaba vermelha é baixo, se comparado com a acerola, maçã e 

suriname. Entretanto , o resíduo da acerola destaca-se pelo alto 

conteúdo de fenólicos (SILVA et al., 2014), de acordo com a 

Tabela 1. 

 O bagaço do caju apresentou níveis mais elevados de 

compostos fenólicos com 517,00 mg GAE/100g (MORAES et 

al., 2014) em comparação a goiaba vermelha, entretanto ao ser 

liofilizado obteve uma redução destes compostos no qual foi 

encontrado 271,06 mg GAE/100g, ou seja, ao sofrer o processo 

de liofilização a matéria-prima tem seus compostos naturais 

reduzidos mais da metade, conforme observado por Nóbrega et 

al. (2014) no qual o resíduo da acerola antes do processo de 

secagem continha 10,28 mg GAE/100g e após o processo de 

secagem obteve apenas 2,69 mg GAE/100g. 
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 Desta forma, pode se considerar os bagaços liofilizados da 

acerola, goiaba e caju com 2013,9 mg EQAG/100g, 856,3 mg 

EQAG/100g e 593,5 mg EQAG/100g respectivamente 

(ARAÚJO, 2017) como fontes destes compostos, enquanto que 

a casca do abacate em comparação apresenta níveis baixos 

com 63,5 mg GAE/100g (DAIUTO et al., 2014). Já para produtos 

elaborados a partir dos resíduos agroindustriais apresentam 

também uma quantidade significativa destes compostos 

conforme observado na farinha da casca de kiwi com níveis 

elevados de compostos fenólicos 1262,34 mg GAE/100g 

(SOQUETTA et al., 2016). 

  Ribeiro et al. (2016) ao avaliarem bagaços de uvas da 

variedade Mix, observaram que as mesmas apresentaram 

níveis elevados de compostos fenólicos nos quais se 

destacaram o ácido gálico (397,67 μg mL-1), ácido p-cumárico 

(209,87 μg mL-1) e o ácido clorogênico (142,89 μg mL-1), 

enquanto que Brasil et al. (2016) observaram que os bagaços 

de uva da variedade Chardonnay apresentaram 28,2 mg/100g 

de compostos fenólicos. 

 Já para a maçã-estrela roxa encontrou-se o ácido gálico 

com 229,49 mg/100g, no caju vermelho 33,64 mg/100g e 39,84 

mg/100g no caju amarelo (MOO-HUCHIN et al., 2015). 

Enquanto que a maçã-estrela roxa se destacou com relação ao 

teor de ácido gálico, o caju amarelo obteve os maiores níveis 

de miricetina com 125,72 mg/100g. 

 Com relação aos carotenóides totais, o resíduo desidratado 

da goiaba vermelha liofilizada obteve níveis de 262, 01 μg/100g, 

enquanto que a polpa liofilizada da goiaba vermelha liofilizada 

obteve um teor menor no qual correspondia a 26,67 μg/100 g 

(SILVA et al., 2014). O resíduo de frutas como a goiaba 

representam uma fonte de carotenóides podendo até mesmo 
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obter níveis elevados em comparação com a polpa no qual 

estas partesque são comumente desperdiçadas podem agregar 

valor a produtos alimentícios e oferecendo benefícios tanto para 

a saúde do ser humano como para o meio ambiente. 

 Em outro estudo verificaram que o bagaço do caju in natura 

apresentou níveis significativos de carotenóides com 121,20 

μg/100g e ao sofrer o processo de desidratação obteve um teor 

90,88 μg/100g (MORAES et al., 2014). Em comparação com 

compostos fenólicos onde se teve uma grande enquanto que 

para o teor de carotenóides não foi tão significativa.  

 Para o resíduo agroindustrial da acerola obteve um nível 

considerado baixo com 8,99 μg/100g, e ao sofrer o processo de 

secagem encontraram 4,52 μg/100g (NÓBREGA et al., 2014), 

demonstrando depende da temperatura no qual afeta a 

concentração destes compostos no qual sugere-se a 

formulação de farinhas de resíduos agroindustrais podem 

apresentar uma diminuição da concentração de compostos em 

comparação com a matéria-prima. 

 Entretanto apesar desta diminuição na concentração destes 

compostos produtos alimentícios a farinha da casca do kiwi 

apresentou um teor de carotenóides totais que variou de 33,42 

a 246,91μg/100g (SOQUETTA et al., 2016) representando uma 

boa opção para elaboração de produtos panificados devido ser 

uma boa fonte deste compostos que são indispensáveis para a 

saúde humana. 

 Quanto as antocianinas totais, a farinha do resíduo da 

acerola foi a que apresentou o maior teor com 35,94 mg/100g 

sendo seguida pela tangerina e graviola com 5,613 mg/100g e 

4,917 mg/100g respectivamente, enquanto que a goiaba 1,539 

mg/100g e maracujá 1,509 mg/100g tiveram os menores teores 

de antocianinas totais (SILVA et al., 2014). 
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 O subproduto da goiaba liofilizada foi de 0,90 mg/100g de 

antocianinas totais enquanto que o resíduo da acerola 

apresentou 798,5 mg/100g e ao ser desidratado obteve 189,7 

mg/100g de antocianinas (SILVA et al., 2014; NÓBREGA et al., 

2014). Já os bagaços de uva da variedade Terci encontraram 

409,71 mg 100g-1 antocianinas totais por CLAE (RIBEIRO et al., 

2016). 

 Estudo semelhante demonstrou que a acerola se destaca 

quanto ao teor de antocianinas com 282,45 mg/ 100g, goiaba 

21,53 mg/ 100g e o caju 12,23 mg/ 100g (ARAÚJO, 2017), ou 

seja, diferentes pesquisas mostraram que o bagaço da acerola 

foi que obteve os maiores níveis destes compostos. 

 O resíduo da acerola e da uva da variedade Terci podem 

ser consideradas boas fontes de antocianinas totais devido os 

elevados níveis encontrados, entretanto a goiaba demonstrou 

uma quantidade não significativa no qual deve-se optar ao se 

requerer por antocianinas os bagaços da acerola e da uva para 

atender a recomendação deste composto. 

 Ademas, o resíduo da acerola em comparação com os 

outros se destacou quanto aos níveis de antocianinas totais 

podendo a mesma ser reaproveitada como uma fonte de 

pigmento alimentício por que além de ser uma matéria-prima 

que é frequentemente desperdiçada e devido a isto apresenta 

um baixo valor agregado como também traz benefícios a saúde 

humana no qual pode ser explorada principalmente na Região 

Nordeste do Brasil pois se encontra em abundancia em grande 

parte desta região(SILVA et al., 2014). 

  O teor de ácido ascórbico encontrado no resíduo da 

goiaba vermelha liofilizada foi de 47,58 mg/100 g no qual foi 

considerado baixo em comparação com o resíduo do caju 

desidratado no qual encontrou-se 213,62 mg/100g continuou 
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com o nível mais elevado do que o da goiaba (MORAIS et al., 

2014; MORAIS et al., 2014). Desta forma, considera-se o 

resíduo do caju como uma fonte potencial de ácido ascórbico 

podendo ser utilizada na prevenção de doenças. 

  Em outro estudo realizado com o resíduo da acerola 

quanto ao teor de ácido ascórbico observaram que a amostra 

controle obteve 1002,4 mg/100g enquanto que aquela que 

sofreu um processo de secagem em uma temperatura de 60°C 

obteve 765,3 mg/100g, mostrando que o resíduo da acerola 

obteve nível de ácido ascórbico maior tanto na amostra controle 

como na desidratada (NÓBREGA et al., 2014; MORAIS et al., 

2014). 

  A atividade antioxidante demonstra o potencial que 

determinado alimento pode ajudar na prevenção ou tratamento 

de diversas doenças. Os resíduos agroindustriais representam 

um destes alimentos com esta potencialidade e no qual merece 

destaque pois é geralmente descartado e ao invés disto poderia 

ser implementada na alimentação do individuo como forma de 

melhorar a qualidade de vida do mesmo. 

 Morais et al. (2014) demonstraram que o resíduo da goiaba 

vermelha desidratada através do método de redução do radical 

estável DPPH•, o extrato aquoso do resíduo apresentou uma 

boa atividade antioxidante com 9,06 μmolTroloxeq/g amostra. 

Enquanto que em outro estudo do mesmo cunho o resíduo do 

caju desidratado obteve uma capacidade antioxidante maior 

com 21,57 μgmolde TE/g bs (MORAIS et al., 2014). 

 Já o resíduo da acerola desidratado apresentou 22,4 

μgmolde TE/g sendo que obteve níveis maiores em 

comparação com o caju e a goiaba, ou seja, a atividade 

antioxidante do resíduo da acerola pode ser considerada 

potencial. Vale ressaltar que a amostra controle da mesma 
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ainda obteve a atividade antioxidante maior com 113,7 μgmol  

de TE/g enquanto que o caju com 35,84 μgmol de TE/g e a 

goiaba com 9,06 μgmol de TE/g (MORAIS et al., 2014; MORAIS 

et al., 2014; NÓBREGA et al., 2014). 

 A casca do abacate “Hass” obteve uma atividade 

antioxidante de 310,0 μgmol  de TE/g (DAIUTO et al., 2014) no 

qual obteve níveis maiores em comparação com um estudo 

realizado por Araújo (2017) onde o resíduo da acerola 

apresentou 32,11 mmol g-1, o caju com 31,78 mmol g-1, 

enquanto que a goiaba teve o menor com 30,85 mmol g-1. 

 Entretanto a casca liofilizada da maçã-estrela roxa se 

destacou quanto atividade antioxidante com 1680,9 μgmol  de 

TE/g, caju vermelho 1593,6 μgmol  de TE/g e para o caju 

amarelo foi de 1579,0 μgmol  de TE/g (MOO-HUCHIN et al., 

2015), mostrando que além de fornecer compostos importantes 

para a saúde humana apresenta uma atividade biológica que 

previne contra doenças. 

 Já Pereira (2017) observou que os resíduos da laranja 

apresentaram uma capacidade de redução do radical DPPH em 

torno de 70%, enquanto que Soquettaet al. (2016) ao avaliar a 

atividade antioxidante do bagaço do kiwi encontrou 10,60% 

considerado baixo em comparação com o da laranja no qual 

sugere-se que o bagaço da laranja apresenta um potencial 

antioxidante. 

  A atividade antioxidante está intimamente relacionada 

com o conteúdo de compostos fenólicos totais onde pode se 

observar nos resíduos agroindustriais estudados pois aqueles 

que apresentaram os maiores níveis de fenólicos totais foram 

os que apresentaram a maior capacidade antioxidante onde 

sugere-se que possa haver uma diferença no tipo dos 

compostos pois considera-se que haja algum composto fenólico 
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dentro dos extratos que apresenta atividade antioxidante 

melhor ou igual ao do extrato de outra (ARAÚJO, 2017). 

 Quanto aos outros compostos avaliados como o revesratrol 

encontraram nos subprodutos da goiaba e pitanga 26,57 

mg/100g e 112,51 mg/100g respectivamente (SILVA et al., 

2014), ou seja, a pitanga pode ser considerada uma fonte deste 

composto pois foi a que apresentou a maior concentração. Já o 

teor de licopeno a goiaba obteve 18,11 μg/100 g. 

 Levando em consideração que os bagaços das frutas são 

geralmente descartadas e tem efeitos negativos sobre o meio 

ambiente como a poluição, a mesma pode ser reaproveitada 

como fonte de compostos bioativos como demonstrado na 

literatura e além disto, na elaboração de produtos alimentícios, 

pois assim além de trazer benefícios a saúde vai estar também 

contribuindo com o meio ambiente tornando-se um individuo 

consciente tanto com a saúde como também com o meio 

ambiente. 

 Vale salientar que os resíduos agroindustriais por 

apresentarem um significativo potencial nutricional devido os 

compostos bioativos identificados nos mesmos podem ser uma 

alternativa promissora para auxiliar a suplementação de dietas 

de populações com baixo poder aquisitivo (ARIMATÉA et al., 

2015). 

 

CONCLUSÕES  
 

Os resíduos agroindustriais representam opções para a 

elaboração de produtos alimentícios devido ser uma fonte de 

compostos bioativos nos quais se destacam os carotenóides, 

antocianinas, compostos fenólicos, revesratrol, licopeno e ácido 

ascórbico que são fundamentais para a saúde dos seres 
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humanos como também apresentaram uma elevada 

capacidade antioxidante demonstrando que podem ser 

utilizados na melhoria da qualidade de vida prevenindo 

determinadas doenças neurodegenativas como por exemplo 

Alzheimer como também contribuindo na preservação do meio 

ambiente através do reaproveitamento evitando a poluição do 

mesmo, ou seja, além de contribuir para a saúde humana o 

consumo destes resíduos  gera sustentabilidade. 
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RESUMO: Em função das tendências do mercado, o consumo 
de alimentos lácteos saudáveis tem aumentado ultimamente, 
não só pela aceitação sensorial, mas também pelo alto valor 
nutritivo. A utilização de frutas e oleaginosas para a saborização 
destes produtos tem se tornado um potencial, por aumentar as 
opções do mercado, bem como torna-lo mais competitivo. 
Neste contexto, objetivou-se com esse trabalho elaborar e 
analisar os parâmetros físico-químicos de um mousse de 
maracujá (Passiflora edulis) adicionado da amêndoa do baru 
(Dipteryx alata Vog). A amêndoa de baru foi adiquirida do 
comercio local da região do cerrado, o maracujá e os demais 
ingredientes utilizados na preparação foram obtidos na feira 
livre  do município de Cuité-PB e transportados até o 
Laboratório de Tecnologia dos Alimentos da UFCG-CES, onde 
procedeu-se a elaboração do produto. As análises físico-
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químicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia da 
mesma instituição e os parâmetros analisados foram: lípidios, 
proteína, carboidrato por diferença, umidade, pH, Aw, resíduo 
mineral fixo e grau brix. A adição da amêndoa de baru 
possibilitou um aumento no contéudo de proteína, lipídios e no 
teor de minerais. Com esses resultados, conclui-se que a 
adição da amêndoa de baru possibilita o aumento do conteúdo 
nutricional do produto, tornando-o potencialmente funcional, por 
apresentar em sua composição aminoácidos essenciais, ácidos 
graxos poli-insaturados e fitoquimicos com atividade 
antioxidante.  
Palavras-chave: Oleaginosas. Alimentos funcionais. Análise 
físico-química.  
  

INTRODUÇÃO 

 

 Com o rápido crescimento do mercado, visando sempre 

atender a necessidade de consumidores cada vez mais 

exigentes, a indústria de alimentos tem investido cada vez mais  

na elaboração de produtos com potencial funcional, que além 

de nutrir, ofereça benefícios a saúde do consumidor. Por outro 

lado, tem-se pensado também na utilização de ingredientes 

regionais, bem como, na utilização de subprodutos, afim de 

expandir o agronegócio local, promover sustentabilidade e 

tornar o mercado cada vez mais competitivo (BASTIANI, 2009). 

Os produtos lácteos tem ganhado cada vez mais espaço 

no cenário nacional e internacional por possuírem 

características sensoriais agradáveis e por conferir impactos 

positivos na saúde do consumidor, dentre esses produtos, 

destaca-se a sobremesa tipo mousse (OHATA,  et  al., 2005).  

A  mousse  é  um  alimento  aerado  de boa  

aceitabilidade,  cada  vez  mais  popular, podendo ser 
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saborizado com diferentes tipos de frutas e amêndoas. Seu 

processamento se dá pela emulsão de gorduras e  proteínas, 

juntamente com outros ingredientes, através do batimento   

mecânico, resultando   na incorporação de ar ao pruduto, 

conferindo-lhe característica de  espuma (OHATA,  et  al., 

2005).  

Além das características nutricionais, outro ponto a ser 

levado em consideração na elaboração deste tipo de produto, 

são as condições de fabricação adequadas, afim de maximizar 

a vida de prateleira, bem como o não compromentimento/perda 

de algum nutriente (SILVA, 2012).  

A estabilidade de tais alimentos depende das 

características extrínsecas e intrínsecas do produto. As 

características extrínsecas se referem as condições de 

armazenamento, embalagem, processamento), enquanto que 

as intrínsecas são dependentes dos fatores internos presentes 

no alimento como: pH, atividade de água (Aw), composição 

química e umidade (BRASIL, 2006). 

 Em relação as frutas que podem ser adicionadas a este 

tipo de sobremesa, o maracujá pode ser considerado um 

excelente soborizante. Proveniente de regiões com clima 

tropicais é um fruto rico em minerais, vitaminas, além de outros 

compostos fitoquímicos com ação antioxidante, a exemplo das 

saponinas, esteróides e triterpenóides, alcalóides, flavonóides, 

aminoácidos não protéicos e glicosídeo cardioativos 

(sementes), (LIMA, 1994; NASCIMENTO, SANTOS, GAMA, 

2015).  

 Outro saborizante que pode ser adicionado à preparação 

de mousse é a amêndoa de baru, que além de elevar o valor 

nutritivo confere textura diferenciada ao produto. A amêndoa de 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE SOBREMESA LÁCTEA DE 

MARACUJÁ (Passiflora edulis)  TIPO MOUSSE ADICIONADO DE FARINHA DA 

AMÊNDOA DE BARU (Dipteryx alata vog.) 

161 
 

baru (Dipteryx alata vog.) é uma oleaginosa nativa do cerrado 

brasileiro, pertencente à família Leguminosae (FERNANDES et 

al., 2010). Essa amêndoa apresenta características nutricionais 

expressivas possuindo alta quantidade de fibras, elevado teor 

de proteínas (30%) boa digestibilidade, fornecendo quase todos 

os aminoácidos essenciais da dieta humana, lipídios (40%) com 

um perfil de ácidos graxos essenciais, sendo 80% de ácidos 

graxos insaturados como o oleico e linoléico. No que diz 

respeito aos minerais é rico em cálcio, magnésio, potássio, 

zinco, fósforo, enxofre e ferro, além de possuírem também alto 

potencial antioxidante por apresentarem em sua composição 

quantidades relevantes de taninos, ácido fítico, tocoferóis, entre 

outros (LIMA, 1994; NASCIMENTO, SANTOS e GAMA, 2015).  

 O baru (Dipteryx alata vog), é caracterizado pela sua 

riqueza nutritiva e em razão da sua boa aceitabilidade vem se 

destacado em inúmeras preparações de cunho gastronômico, 

chegando ao cenário mundial. Segundo Soares et al. (2007), o 

fruto possui de 1,5 a 5 cm de comprimento, achatado, ovoide, 

apresentando uma cor marrom claro. 

As analises físico-químicas tornam-se essenciais para o 

entendimento da qualidade do produto. Os  parâmetros 

analisados devem seguir padronização determinada pela 

legislação vigente, visando garantir as características 

sensoriais e químicas do produto, bem como a segurança de 

seu consumo (NZFSA, 2005; GRANATO et al., 2010). 

Neste contexto, objetivou-se, com a realização desta 

pesquisa, elaborar e caracterizar os parâmetros físico-químicos 

da mousse de maracujá (Passiflora edulis) adicionada da 

amêndoa do baru (Dipteryx alata Vog.). 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Aquisição dos ingredientes base para elaboração da mousse de 

maracujá 

 

A amêndoa de baru (Figura 1) foi adquirida no comercio 

local de Goiânia – GO, região do cerrado, enquanto que o 

maracujá (Figura 2) e os demais ingredientes  foram adiquiridos 

na feira-livre e no comércio local do município de Cuité – PB. 

Todo o processo de aquisição dos produtos ocorreram de modo 

que todos os ingredientes mantivessem suas características 

microbiológicas, físico-químicas e sensoriais preservadas, de 

acordo com as Boas Práticas de Fabricação regidas pelas 

legislações atuais. 

 

Figura 1. Planta [A] e Amêndoa de baru [B] (Dipteryx alata vog.) 
 
 
 
 

 

Fonte: CARRAZZA (2010). 

 

A mousse foi elaborada no Laboratório de Tecnologia de 

Alimentos (LTA), enquanto que as análises físicas e físico-

químicas foram executadas no Laboratório de Bromatologia 

(LABROM), todos pertencentes à Universidade Federal de 

Campina Grande, campus Cuité/PB. 

A B 
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Elaboração da farinha da amêndoa de baru (Dipteryx alata vog.)  

 

 Para a obtenção da farinha de baru as amêndoas foram 

previamente congeladas e posteriormente trituradas, afim de 

evitar oxidação dos seus constituintes através do calor emitidido 

pelo equipamento. Para tal procedimento, utilizou-se um 

liquidificador da marca Mallory Flash Mix 450W e após a 

abtenção do produto, realizou-se peneiramento para 

padronização dos grânulos.  

 

Obtenção da polpa do maracujá (Passiflora edulis)   

  

 Após a aquisição dos maracujás, estes foram 

transportados aos Laboratório de Tecnologia de Alimetos – 

LTA, UFCG/CES campus Cuité PB em condições adequadas e 

em seguida higienizados e cortados para a retirada da polpa. O 

despolpamento foi feito com auxilio de uma colher e em seguida 

a polpa foi peneirada para a retirada das sementes, o produto 

adiquirido através deste processo foi embalado em recipiente 

adequado e mantido em temperatura de refrigeração até o 

momento da elaboração da mousse. 
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Figura 2. Planta [A] e fruto [B] do maracujá (Passiflora edulis). 

 
 

 

Fonte: MATTOS (2011). 

 

Preparação da mousse de maracujá  

 

 Primeiramente todos os ingredientes foram pesados: 

leite bovino líquido (360ml), gelatina incolor (12,24g), amido de 

milho (24,05g), leite condensado (378,29g) e creme de leite 

(378,52g) e em seguida realizada a Mise en place dos 

ingredientes (Figura 3). 

 
  

A B 
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Figura 3. Mise en place dos ingredientes 
 

 

Fonte: Cedida pelo autor 

 Por fim juntou-se todos os ingredientes: farinha de baru, 

leite líquido, gelatina incolor, amido de milho, leite condensado, 

creme de leite e aos poucos foi-se adicionando a polpa de 

maracujá até adquirir uma consistência pastosa. Após o 

processo de elaboração, a mousse foi armazenada em 

recipiente apropriado e acondicionada sob refrigeração até o 

momento das analises (Figura 4).  

 

 

  



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE SOBREMESA LÁCTEA DE 

MARACUJÁ (Passiflora edulis)  TIPO MOUSSE ADICIONADO DE FARINHA DA 

AMÊNDOA DE BARU (Dipteryx alata vog.) 

167 
 

Figura 4. Fluxograma de elaboração da sobremesa láctea de 
maracujá tipo mousse adicionado de farinha da amêndoa de 
baru.  

Fonte: elaborada pelo autor 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquisição dos ingredientes   

Despolpamento do maracujá (Passiflora edulis)   

Trituração da amêndoa de baru (Dipteryx alata vog.) 

Mistura dos ingredientes no liquidificador 

Envase em embalagens assépticas  

Refrigeração entre 6 a 10º C 

Análise físico-química  
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Análise da composição centesimal 

 

As análises químicas foram realizadas em triplicata e 

antes da análise cada amostra foi previamente homogeneizada.  

O teor de umidade foi quantificado pelo método de 

secagem em estufa até peso constante (AOAC, 2005). Com o 

auxílio de uma pinça metálica colocou-se a cápsula dentro de 

um dessecador (contendo sílica gel) por 30 minutos até que 

atingisse a temperatura ambiente. Ligou-se a balança analítica 

e esperou-se que a mesma se estabilizasse. Retirou-se a 

cápsula metálica do dessecador para ser pesada. Em seguida, 

pesou-se aproximadamente 2g da amostra da mousse de 

maracujá adicionado da amêndoa de baru. A cápsula foi 

colocada na estufa à temperatura de 105ºC por 24 horas. No 

dia seguinte foi retirada da estufa e colocada no dessecador por 

cerca de 30 minutos, anotou-se o peso.  

O teor de proteína foi determinado pelo método de 

microKjeldahl, o qual quantifica o nitrogênio total da amostra. 

No cálculo de conversão de nitrogênio em proteínas foi utilizado 

o fator 6,25 (AOAC, 2005). 

O percentual de lipídios foi determinado pelo método de 

Folch, Less e Stanley (1957) para o qual foram adicionados dois 

béqueres em estufa à 105ºC por uma hora esfriando-se , em 

seguida, em dessecador. Colocou-se nos béqueres de 50ml 2g 

da amostra da mousse de maracujá adicionado da amêndoa de 

baru e acrescentou-se 30mL da mistura de clorofórmio:metanol 

(2:1). Filtrou-se a mistura, com auxílio de um papel filtro, em 

uma proveta de 100 mL com boca esmerilhada. Foi anotado o 

volume final do extrato filtrado para o qual foi realizado o calculo 

de 20% adicionando-se de sulfato de sódio à 1,5%. Agitou-se a 



CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE SOBREMESA LÁCTEA DE 

MARACUJÁ (Passiflora edulis)  TIPO MOUSSE ADICIONADO DE FARINHA DA 

AMÊNDOA DE BARU (Dipteryx alata vog.) 

169 
 

mistura e esperou-se a separação das fases. Anotou-se o 

volume da fase inferior e descartou-se a parte superior com o 

auxílio de uma pipeta graduada. Em seguida, com auxílio de 

pipeta volumétrica de 5 mL, retirou-se uma alíquota de 5ml do 

extrato da fase inferior, sendo transferido para um béquer que 

em seguida foi submetido à temperatura de 105 ºC para 

evaporação da mistura em solventes. Após a evaporação, 

aguardou-se o resfriamento em dessecador, para que o béquer 

fosse pesado e, consequentemente, obtido o valor do resíduo 

de gordura total. 

A determinação de cinzas da amostra foi realizada 

através da incineração em mufla à temperatura de 550 °C até a 

obtenção de cinzas claras, de acordo com AOAC (2005). A 

análise foi relizada com o cadinho previamente higienizado e 

secado em estufa por 24h. Retirou-se com auxílio de uma pinça 

metálica e colocado em dessecador (contendo sílica gel) até 

que o mesmo atingisse a temperatura ambiente 

(aproximadamente 30 minutos). Pesou-se o cadinho em 

balança analítica estabilizada. Posteriormente a mesma foi 

tarada, e com ajuda de uma espátula, adicionou-se 2g da 

amostra do mousse de maracujá adicionado da amêndoa de 

baru no cadinho, para obtenção do peso da amostra. Colocou-

se o cadinho em manta aquecedora para carbonização e com 

o auxílio de uma pinça metálica e luva de proteção o mesmo foi 

levado ao forno mufla. A temperatura foi aumentada 

gradativamente (iniciando-se com 50ºC até atingir 550ºC) e foi 

deixado por 24h. Com auxílio de uma pinça metálica e luvas o 

cadinho foi transferido para estufa, onde ficou por 

aproximadamente 1 hora. Em sequência foi transferido para o 

dessecador e pesado. 
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A determinação do Grau Brix das amostras foi realizada 

através da adição de gotas da amostra no refratomêtro do 

modelo Rm T32 ATC. 

O teor de carboidratos foi obtido pela diferença entre o 

total da amostra (100%) e os teores de proteína, lipídio, 

umidade e cinzas, de acordo com TACO (2006). 

E o valor calórico total foi obtido através do cálculo 

teórico considerando a soma das quantidades de calorias 

provenientes das proteínas, dos lipídeos e dos carboidratos, 

utilizando-se os seguintes fatores: 4 Kcal/g de carboidratos, 4 

Kcal/g de proteínas e 9 Kcal/g de lipídeos. O valor foi expresso 

em Kcal/100g da amostra. 

 

Determinação do pH 

 

Para a medida de pH foram homogeneizados dez 

gramas de amostra com água destilada (1:10 g/v). O 

homogeneizado foi submetido aos elétrodos do pHmetro 

Digimed, por cinco minutos e posteriormente procedido a leitura 

em triplicata (TERRA; BRUM 1988). 

 

Determinação do Aw          

                         

Para determinação da atividade de água (aw) foi utilizado 

o equipamento AquaLab, no qual adicionou-se uma parte da 

amostra à temperatura ambiente (25ºC) na cubeta em 

quantidade suficiente e realizou-se a leitura direta no aparelho.  
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Análise dos dados 

 

 Após a obtenção dos valores esses foram compilados no 

programa Microssoft Office Excel versão 2010, e os resultados 

expressos na forma de média e desvio padrão (±).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Para o desenvolvimento deste produto, levou-se em 

consideração a adição da farinha da amêndoa de baru e com 

isso observou-se aumento dos teores de carboidratos, lipídios, 

proteínas, resíduo mineral fixo e valor energético, além de 

outros constituintes relacionados a qualidade do produto. Os 

dados da análise físico-quimica estão indicados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização físico-química do mousse de 
maracujá adicionado da amendôa de baru. 
 

Parâmetros g.100 g-1 

Umidade 62,43 (±0,30) 
Carboidrato 22,73  
Proteína  5,41 (±0,12) 
Lipídeo 8,37 (±0,22) 
Resíduo Mineral Fixo 1,06 (±0,02) 
Grau Brix 33 (±0,00) 
pH 6,1 (±0,00) 
Aw 0,97 (±0,00) 
Valor calórico total 187,89 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 Observou-se um percentual de 62,43% em relação ao 

teor de umidade do produto elaborado. Esse resultado 

corroboram com estudo realizado por Henrique e colaboradores 

(2012), que ao elaborarem uma sobremesa do tipo mousse 

adicionada de diferentes concentrações de soro de leite e 

maracujá, obtveram resultados semelhantes ao de nosso 

estudo,  com faixa de umidade de 65,28% e 70,25%. Essas 

diferenças entre as médias encontradas em ambos os estudos 

podem ser justificadas pelos diferentes tipos de ingredientes 

utilizados na preparação dos mousses. Além disso, os 

resultados encontrados já eram esperado, por ser uma 

sobremesa constituída majoritariamente de ingredientes 

líquidos. 

Em relação a determinação do conteúdo de proteínas, 

pode-se observar que em nossa preparação ao adicionar a 

farinha de baru obtivemos um percentual de 5,41%, valor 

superior a preparação tradicional que é de 3% segundo 

Dyminski (2000). Essa diferença entre as médias dos produtos 

se dá pela alta concentração de proteína presente na farinha de 

baru, que consequentemente ao ser adicionada na mousse, 

eleva os percentuais desse macronutriente na preparação. 

A amêndoa de baru também possui altas concetrações 

de lipídios (40%) e apresenta um perfil de ácidos graxos 

essenciais, sendo 80% de ácidos graxos insaturados como o 

oleico e linoleico (BORGES et al., 2014; BAILÃO et al., 2015). 

Consequentemente ao ser incoporado na preparação ocorre 

uma elevação no conteúdo de lipídios totais da preparação, 

bem como, no valor energético total. Ao determinarmos as 

concentrações desse constituinte no produto, observamos 

teores 8,37%. Nossos resultados divergem de estudo realizado 
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por por Souza (2013), que ao elaborarem sobremesas lácteas 

adicionadas de soro de queijo e goma, obtiveram médias de 

4,53 e 5,96%.  

Estruturas lipídicas, são responsáveis pela maciez e 

cremosidade da sobremesa em questão, visto que, contribui 

significamente com a aparência e viscosidade (BORGES et al., 

2014; BAILÃO et al., 2015). 

Por outro lado, Cruz (2014) ao elaborar sobremesa 

láctea sabor chocolate adicionada de baru encontrou médias de 

8,97%, sendo esse valor similar ao do nosso estudo.  

O resíduo mineral fixo referente as substâncias 

inorgânicas presentes no alimento fornece uma indicação da 

riqueza dos elementos minerais na amostra. Em nosso estudo 

analisou-se o teor de cinzas e o percentual encontrado foi de 

aproximadamente 1,06%, diferindo de estudo realizado por 

Reitz (2005), que ao analisar sobremesa aerada de soro de leite 

sabor mirtilo, encontrou resultados de 0,29 e 0,44% para esse 

parâmetro. Nossos resultados são justificados pela adição da 

farinha da amêndoa de baru, que possui em sua composição 

teor elevado de minerais.  

 Neste estudo, foi também determinado o Grau Brix do 

produto e os resultados obtidos não diferiram dos encontrados 

na literatura para este tipo de produto. Clementino e 

colaboradores ao analisarem mousse de cajá e manga 

encontraram valores de 30ºBrix e 36ºBrix, respectivamente.   

 Em relação aos parâmetros de qualidade, avaliou-se o 

pH da amostra, onde foi encontrado valor de 6.1 para este 

parâmetro, não diferindo dos resultados encontrados por 

Nikaedo e colaboradores (2004), onde obtiveram valores 

variando de 5,77 a 7,15 e Henrique et al. (2012) no qual 
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obtiveram valores que variaram de 5,12 a 7,15 ao analisarem 

sobremesa láctea.  

 Já no que diz respeito a analise de aw, obteu-se 

resultado de 0,97. Assim como a umidade, esse resultado já era 

esperado pela quantidade de ingredientes líquidos adicionados 

a preparação. Segundo Bobbio (1992) quando a atividade de 

água apresenta valores superiores a 0,60 existe uma alta 

probabilidade de proliferação microbiana. Ressaltasse que 

esse produto tem uma vida de prateleira reduzida (1 dia) e, 

quando armazenado em embalagem adequada e mantido sob 

refrigeração reduz ou  inibe o crescimento de microoganismos, 

aumentando consequentemente a vida útil do 

produto(FERREIRA NETO; FIGUEIREDO, 2005).  

 

CONCLUSÕES  

 

 A adição da farinha da amêndoa de baru em sobremesa 

láctea tipo mousse é um potencial para elevação do teor 

nutricional destes produtos, além de conferir características 

sensoriais diferenciadas.  Portanto, essa elaboração permitiu a 

obtenção de um produto diferenciado dos que já existem no 

mercado.  
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RESUMO: A cor de um vinho constitui o primeiro impacto sobre 
o consumidor, despertando nesse o desejo de consumir ou 
rejeitar o produto. A cor compõe um dos principais indicadores 
da qualidade de vinhos, além de colaborar para alcançar as 
melhores classificações e efetivamente os maiores preços, 
relacionando-se diretamente com a qualidade da matéria-
prima. Os métodos objetivos de avaliação da cor são rápidos, 
reproduzíveis e não sujeitos a erros subjetivos, logo são de 
fundamental importância para a indústria vinícola. Foram 
analisados os parâmetros CIE L* a* b*, graduação alcoólica, 
acidez total, pH, antocianinas totais e índice de polifenóis totais 
de vinhos tintos comerciais de 9 safras. A menor graduação 
alcoólica encontrada foi referente a safra no qual o período de 
maturação das uvas as precipitações ficaram acima do padrão 
climatológico no nordeste do estado. Os pHs foram 
considerados elevados e conteúdo total de antocianinas 
apresentou diferenças significativas em relação à idade do 
vinho. Os vinhos de maior idade apresentaram menores valores 
de antocianinas totais e uma tendência aos tons vermelho-tijolo, 
evidenciada pelo crescente ângulo de tonalidade, na medida 
em que o vinho envelhece. Assim, foi possível estabelecer um 
comparativo entre vinhos Cabernet Sauvignon produzidos no 
Rio Grande do Sul de diferentes safras, no sentido de subsidiar 
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a busca pelo aprimoramento da qualidade na produção de 
vinhos finos no estado. 
Palavras-chave: VINHO. PARÂMETROS CROMÁTICOS. 

CABERNET SAUVIGNON. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cor de um vinho constitui o primeiro impacto sobre o 

consumidor, despertando nesse o desejo de consumir ou 

rejeitar o produto. Ela compõe um dos principais indicadores da 

qualidade de vinhos, além de colaborar para alcançar as 

melhores classificações e efetivamente os maiores preços, 

relacionando-se diretamente com a qualidade da matéria-

prima. Atualmente, o preço de um vinho não decorre apenas do 

grau alcoólico, mas também da intensidade de sua cor, daí o 

grande o interesse no conhecimento e possível controle dos 

fatores que afetam sua coloração (ESPARZA; SANTAMARÍA; 

FERNANDEZ, 2006; ZHANG et al., 2018).  

Geralmente, a cor é a primeira característica percebida 

em um vinho, portanto é ela que condiciona a análise sensorial. 

Em um vinho jovem, os principais compostos responsáveis pela 

cor são os pigmentos antociânicos, que diminuem 

progressivamente devido à sua degradação e transformação 

em outros pigmentos mais estáveis, que serão responsáveis 

pela expressão da cor em vinhos envelhecidos (RIVAS et al., 

2006; TAO; GARCÍA; SUN, 2014). 

O método preferido para medir a aceitabilidade de um 

produto pelo consumidor é a avaliação da cor por um painel de 

observadores treinados. Entretanto, esse método tem algumas 

desvantagens ou limitações na indústria. Análises sensoriais 

consomem muito tempo, são sujeitas a erros subjetivos e 
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limitadas no número de avaliações que podem ser realizadas 

de uma só vez. Por sua vez, os métodos objetivos são mais 

rápidos e reproduzíveis, não sujeitos a erros subjetivos e, 

portanto, de fundamental importância para a indústria de vinhos 

(RAMOS; GOMIDE, 2007; LICK et al., 2017). 

Diz-se que a cor é um fator psicofísico: “psico” porque é 

um atributo da visão que cada indivíduo percebe conforme suas 

referências pessoais e “físico” por ser uma caracterização da 

luz. Do ponto de vista da percepção, isto é, de um ponto de vista 

psicológico, a cor é uma sensação produzida no observador 

humano quando a retina é estimulada por energia de radiação 

e sua percepção na retina é de três cores, associada com três 

pares opostos: vermelho/verde, amarelo/azul e preto/branco 

(MELÉNDEZ et al., 2001). 

A cor é o primeiro atributo sensorial que se observa no 

vinho, daí sua grande importância. Atributos tais como 

tonalidade e a intensidade da cor são indicadores de possíveis 

defeitos e qualidades presentes no vinho (CABRITA; SILVA; 

LAUREANO, 2003; LICK et al., 2017).  

Fisicamente, a cor do vinho é causada pelos compostos 

fenólicos presentes na uva, os quais são dissolvidos durante o 

esmagamento, a maceração e a fermentação e apresentam 

alterações durante o envelhecimento (MELÉNDEZ et al., 2001). 

A cor varia com as características das uvas, com as técnicas de 

vinificação e com as numerosas reações que têm lugar durante 

o armazenamento dos vinhos, com as conseqüentes alterações 

organolépticas. Muitas dessas modificações são inevitáveis, 

devido à reatividade dos compostos fenólicos, principalmente 

durante o primeiro ano (BIRSE, 2007; ZHANG et al., 2016).  

O perfil fenólico de um vinho é influenciado por vários 

fatores: variedade da uva, safra, região de cultivo, práticas 
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viticulturais, maturação, tamanho e peso da baga e condições 

climáticas. Além disso, as técnicas de vinificação (regime de 

pressão, duração e temperatura da maceração, temperatura de 

fermentação, uso de enzimas), tipo de carvalho e o tempo de 

envelhecimento afetam de forma qualitativa e quantitativa a 

composição fenólica do vinho (CLIFF; KING; SCHLOSSER, 

2007; PUÉRTOLAS et al., 2010; GARCÍA MARTÍN; SUN, 

2013). 

Durante o processo de vinificação, as antocianinas são 

transferidas da casca da uva para o mosto e deste para o vinho. 

Assim, se transformam nos pigmentos que contribuem para a 

cor dos vinhos tintos jovens. Esses pigmentos têm vida curta, 

embora a cor vermelha do vinho seja duradoura. O decréscimo 

das antocianinas é concomitante com a formação de novos 

pigmentos, resultantes da reação das antocianinas com os 

metabólitos de levedura e proantocianidinas (MCRAE et al., 

2018).  

A formação de novos pigmentos ocorre imediatamente 

após o esmagamento da uva, acelera durante a vinificação e 

continua durante o envelhecimento. Aparentemente, é uma 

reação sem fim. Como resultado, a diversidade estrutural dos 

pigmentos do vinho é enorme. Sua caracterização e 

identificação constituem um desafio analítico (ZHANG et al., 

2016). 

A concentração de antocianinas, copigmentos, 

acetaldeído e outros metabólitos das leveduras, assim como o 

pH, a temperatura e a presença de luz, de oxigênio e de dióxido 

de enxofre são fatores que afetam as reações químicas 

ocorridas durante o envelhecimento dos vinhos (FERNANDES, 

2007; GARCÍA MARTÍN; SUN, 2013). 
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As reações a que as antocianinas e os flavanóis estão 

sujeitos podem levar a modificações consideráveis nas 

características dos vinhos, especialmente na cor. Numa 

primeira fase, estas transformações químicas conduzem a um 

aumento da intensidade corante dos vinhos e a uma alteração 

da tonalidade, de vermelho vivo para vermelho violeta, 

correspondendo aos adutos antocianina-etil-flavanol. Durante o 

envelhecimento, outras reações de oxidação e polimerização 

são responsáveis pela cor vermelho-alaranjada. Além disso, os 

vinhos tornam-se menos adstringentes, já que há uma menor 

quantidade de proantocianidinas, e as que permanecem no 

meio, por estarem polimerizadas, têm menor capacidade de 

reagir com as glicoproteínas da saliva, diminuindo a sensação 

de adstringência (SOMERS, 1976; MCRAE et al., 2018). 

Em resumo, a cor vermelho brilhante dos vinhos jovens 

deve-se principalmente às antocianinas livres, à auto-

associação e à copigmentação de antocianinas com outros 

fenóis tais como flavanóis, flavonóis e ácidos hidroxicinâmicos. 

Já a tonalidade laranja tijolo dos vinhos envelhecidos ou 

maturados deve-se às estruturas mais estáveis, pigmentos 

oligoméricos e poliméricos resultantes das reações de 

condensação das antocianinas (ESCUDERO-GILETE; 

GONZÁLEZ-MIRET; HEREDIA, 2010; MONAGAS et al., 2007; 

HERAS - ROGER et al., 2014). 

A cor é um conceito de difícil caracterização objetiva. Em 

1976, a Comissão Internacional de Iluminação - também 

conhecida como CIE, do francês Commission Internationale de 

l'Eclairage - estabeleceu normas, aceitas hoje 

internacionalmente, destinadas a definição de cor. Estas 

normas fazem referência às características dos iluminantes 

(iluminante D65), às condições de observação (observador 
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CIE64, de 10º de campo visual) e às curvas espectrais de 

sensibilidade do olho normal para três estímulos luminosos 

convencionalmente denominados X, Y e Z (FREITAS, 2006; 

RAMOS; GOMIDE, 2007). 

Assim, é estabelecido um sistema tridimensional, o 

espaço CIE L*a*b* (Figura 18), constituído por três 

coordenadas (L*, a* e b*), que indicam a luminosidade, os tons 

de vermelho (a*)/verde(-a*) e os tons de amarelo(b*)/azul(-b*), 

respectivamente. Todas as cores são representadas dentro de 

um sólido, cujo eixo central L* varia de completamente opaco a 

completamente transparente (0 a 100%) e as coordenadas a* e 

b* formam um plano horizontal dentro deste sólido (ZAMORA, 

2003; PÉREZ-MAGARIÑO; GONZÁLEZ-SAN JOSÉ, 2003; 

HERAS - ROGER et al., 2014).  

Contudo, alguns estudos mostram que essas variáveis 

não são suficientes para a adequada caracterização da cor do 

vinho tal como percebida pelos degustadores. Essas 

dificuldades podem ser superadas pela introdução de alguns 

parâmetros adicionais: C* e H* (MELÉNDEZ et al., 2001). O 

ângulo de tonalidade (H*) é o atributo qualitativo da cor, 

enquanto que o croma (C*) é seu atributo quantitativo 

(ESCUDERO-GILETE;GONZÁLEZ-MIRET;HEREDIA, 2010). 

Os parâmetros L*, C* e H* guardam correlação com a 

percepção de cor pelo observador humano, por isso são 

denominados parâmetros psicofísicos (PÉREZ-MAGARIÑO; 

GONZÁLEZ-SAN JOSÉ, 2003; HERAS - ROGER et al., 2014). 

O ângulo de tonalidade (H*) é definido como iniciando no 

eixo +a* e expresso em graus: 0º corresponde ao +a* 

(vermelho), 90º corresponde ao +b* (amarelo), 180º 

corresponde ao -a* (verde), e 270º corresponde ao -b* (azul) 

(ALMELA et al., 1995). O sólido de cor é dividido em 
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quadrantes, e a interpretação das diferenças de tonalidade, no 

sólido como um todo, pode ser feita da seguinte forma: 

vermelho (330º a 25º), laranja (25º a 70º), amarelo (70º a 100º), 

verde (100º a 200º), azul (200º a 295º) e violeta (295º a 330º) 

(RAMOS; GOMIDE, 2007). 

Assim, a cor do vinho pode ser descrita utilizando-se os 

três atributos de sensação visual: tonalidade, luminosidade e 

cromaticidade (OIV, 2010): 

• Ângulo de Tonalidade (H*): é a cor propriamente dita, 

grandeza que caracteriza a qualidade da cor (vermelho, verde, 

azul etc.). Está associada ao comprimento de onda do espectro 

visível. 

• Croma ou saturação (C*): expressa a pureza da cor, 

sua maior ou menor intensidade. Cores com baixo valor de 

saturação são denominadas pálidas, enquanto as com elevado 

valor de croma são chamadas saturadas. 

• Luminosidade (L*): caracteriza o grau de claridade da 

cor, indicando se ela é clara ou escura. Varia de preto a 

transparente. 

Os produtores de vinhos do Rio Grande do Sul, principal 

produtor do país, têm procurado agregar qualidade ao vinho 

produzido no Estado, especialmente no que diz respeito aos 

cultivares finos, tais como o Cabernet Sauvignon. Nesse 

contexto, o uso de parâmetros cromáticos constitui um 

importante método objetivo de avaliação da cor.  

A realização deste estudo tem como objetivo promover 

um melhor conhecimento a respeito do perfil cromático dos 

vinhos Cabernet Sauvignon produzidos no Rio Grande do Sul, 

evidenciando as peculiaridades das diferentes safras, no intuito 

de contribuir para a melhoria da qualidade na produção. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram avaliados 53 vinhos tintos comerciais Vitis vinifera 

da variedade Cabernet Sauvignon de diferentes safras entre os 

anos de 2000 e 2009, provenientes das regiões vitivinícolas do 

Rio Grande do Sul. As amostras foram obtidas com a 

colaboração do Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN) e 

analisadas no Departamento de Tecnologia e Ciência de 

Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. 

 

ANÁLISE DA COR  

 

O cálculo das coordenadas cromáticas do Espaço CIE 

L*a*b* (L*, a*, b*, H* e C*) utiliza um método definido pela 

Comissão Internacional de Iluminação (CIE), recomendado pela 

OIV (2010) e descrito em Zamora (2003). 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

 

As determinações físico-químicas de pH, acidez total e 

grau alcoólico no vinho foram feitas segundo Amerine; Ough 

(1986) e realizadas em triplicata, com o intuito de diminuir os 

erros experimentais. O índice de polifenóis totais (IPT) e a 

concentração de antocianinas totais (antocianinas livres ou 

outros pigmentos derivado das antocianinas) foi calculada de 

acordo com método descrito por Ribéreau Gayon et al. (2003).  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística dos dados utilizou-se o 

programa estatístico Statistical Analyses System (SAS) versão 
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9.1.3. Os resultados das determinações foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA). A diferença foi analisada pelo 

teste de Tukey, verificando as medidas estatisticamente 

significativas em nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PARÂMETROS CROMÁTICOS DOS VINHOS PELO MÉTODO 

CIEL*a*b* 

 

Analisando-se os vinhos nas diversas safras, os valores 

de H* apresentaram diferenças significativas segundo o teste 

de Tukey (Tabela 1). Os valores foram mais elevados nas 

amostras do ano 2000, a safra mais antiga, com a média de 

49,62°. As safras de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 

2009 apresentaram uma tendência crescente do ângulo de 

tonalidade H* conforme a idade dos vinhos. Os vinhos da safra 

2011, os mais jovens da pesquisa, tiveram os menores valores 

de H* com diferença significativa das demais e média de 9,62°.  

Os resultados evidenciam que os vinhos mais 

envelhecidos apresentam tonalidades mais amareladas, 

enquanto que os mais jovens têm coloração mais próxima dos 

tons vermelho violáceos. Essa constatação está de acordo com 

o trabalho de Freitas (2006) que, estudando vinhos Cabernet 

Sauvignon da Região da Campanha, apurou menor valor médio 

de H* na safra mais recente. 

O ângulo H* é o parâmetro mais importante com respeito à 

classificação de cor de vinhos tintos, sendo a medição 

instrumental que melhor reproduz a classificação em categorias 

de cor tal como realizadas pelos provadores (LÓPEZ et al., 

2008). 
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Tabela 1. Valores médios dos parâmetros cromáticos H*, C*, 
L*, a* and b*, de vinhos Cabernet Sauvignon do Rio Grande do 
Sul, de safras de 2000 a 2011. 

 
Médias seguidas por letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de significância. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O parâmetro cromaticidade (C*) permite caracterizar a 

concentração ou saturação da cor global. Segundo o Teste de 

Tukey, existe diferença significativa entre os valores de 

Cromaticidade. Considerando-se os diferentes anos, observa-

se que as amostras apresentaram uma tendência crescente nos 

valores de cromaticidade conforme a idade (Tabela 1). Valores 

menores de saturação indicam cores mais pálidas, ou seja, 

percebem-se cores menos puras. 

A análise da variável L* não permitiu que se 

estabelecesse uma relação entre luminosidade e a idade dos 

vinhos. Houve vinhos jovens de alta e de baixa luminosidade, 

assim como vinhos de safras mais antigas com essa mesma 

variação. Os valores de luminosidade apresentaram o máximo 

de 61,18 referente à safra de 2009 e o mínimo de 52,30 para a 

safra 2006 (Tabela 1). Esse resultado está de acordo com a 

pesquisa realizada por Cliff; King; Schlosser,(2007) em vinhos 

canadenses da variedade Cabernet Sauvignon produzidos em 

Okanagan Valley, British Columbia, os quais não encontraram 

Safra H* C* L* a* b*

(°)

2000 49,62 a 48,66 a 59,37 ab 31,49 c 37,09 a

2003 40,54 b 48,57 a 56,18 abc 36,74 ab 31,35 ab

2004 36,83 bc 47,14 ab 54,10 bc 37,52 ab 28,04 bc

2005 33,55 bc 49,67 a 52,53 c 41,20 a 27,25 bc

2006 35,51 bc 50,55 a 52,30 c 40,61 a 29,51 bc

2007 31,86 c 47,48 ab 54,07 bc 40,22 a 25,04 bcd

2008 30,95 c 45,79 abc 55,58 abc 38,88 ab 23,72 cd

2009 30,32 c 40,73 c 61,18 a 35,04 bc 20,13 d

2011 9,62 d 41,99 bc 56,68 abc 41,40 a 7, 018 e
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também uma relação clara entre os valores médios de 

luminosidade e as 7 safras estudadas. 

Quando todas as safras são analisadas, não é verificada 

uma tendência entre o parâmetro a* e a idade dos vinhos. Essa 

falta de relação entre valores de a* e a idade dos vinhos difere 

do que foi apontado por Cliff ; King; Schlosser, (2007) em 

pesquisa onde foi constatado que os vinhos mais jovens tiveram 

maiores concentrações de antocianinas, o que estaria 

associado com os maiores valores de a*. 

Em geral, pode-se afirmar que as amostras de safras 

mais antigas obtiveram maior valor médio do parâmetro b*, com 

destaque para a safra do ano de 2000, a mais antiga delas, cuja 

média foi de 37,09 (Tabela 1). Já as menores médias foram 

verificadas nas safras mais recentes. Os vinhos da safra 2011 

tiveram média de 7,02 com diferença significativa para todas as 

outras safras. 

Quando se examina o perfil da evolução do parâmetro b* 

nas diversas safras, constata-se a consistência desse 

parâmetro com o ângulo de tonalidade H (Tabela 1). Os vinhos 

mais antigos tiveram maiores valores de H* e b* do que os de 

safras mais recentes, ou seja, a cor do vinho das safras mais 

antigas é deslocada de tonalidades vermelho-púrpura para 

tonalidades mais amareladas (vermelho-tijolo). 

 

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DOS VINHOS 

 

O conteúdo total de antocianinas (ANT) no que diz 

respeito aos diferentes anos também apresentou diferenças 

significativas (Tabela 2). As amostras mais novas tiveram maior 

concentração desse componente. No ano de 2011, a média foi 

de 418,54 mg.L-1, significativamente maior que todas as 
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demais safras. A seguir as safras de 2008 (193,14 mg.L-1), 

2009 (188,00 mg.L-1) e 2007 (180,83 mg.L-1), sem diferença 

significativa entre si, porém significativamente maiores que as 

amostras das safras mais antigas. Esse resultado está de 

acordo com o estudo de Cliff; King; Schlosser, (2007), que 

constataram maior concentração de antocianinas nos vinhos 

jovens. Essas diferenças entre safras podem ser explicadas por 

fatores tais como variações nas condições climáticas e pelo 

aumento da oxidação, polimerização e precipitação de 

antocianinas na medida em que um vinho envelhece, reduzindo 

seu conteúdo (KLIEWER, 1977 e ZOECKLEIN et al., 1995 apud 

CLIFF; KING; SCHLOSSER, 2007). 
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Tabela 2. Valores médios de Acidez Total (AT) (meq.L-1), Álcool 
(ALC) (ºGL), pH, Antocianinas Totais (ANT) (mg.L-1) e Índice de 
Polifenóis Totais (IPT), de vinhos Cabernet Sauvignon do Rio 
Grande do Sul, das safras de 2000 a 2011. 

 
Médias seguidas por letras distintas, na coluna, diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de significância. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Comparando-se os valores de antocianinas encontrados 

neste trabalho com os obtidos por Puértolas et al. (2010), que 

pesquisaram vinhos da variedade Cabernet Sauvignon com 

certificação de origem Somontano (Aragón, Nordeste da 

Espanha) da safra 2007, temos que o conteúdo de antocianinas 

totais foi de 188,00 mg.L-1 na safra de 2009, valor inferior ao 

encontrado por Puértolas para as amostras de controle, de 

562,49 mg.L-1 para um vinho com dois anos de idade. 

Observa-se que a redução do valor de antocianinas 

(Tabela 2) no decorrer do tempo ocorre simultaneamente com 

o aumento constatado no ângulo de tonalidade H* (Tabela 1), 

ou seja, a perda dos pigmentos antociânicos se traduz num 

deslocamento de tonalidade vermelha para tons mais 

amarelados. Isso está de acordo com Rivas et al., (2006) que 

constataram um acréscimo nos valores de H coincidente com a 

baixa de antocianinas.  

Safra

2000 35,73 d 59,42 ab 11,7 bc 3,84 ab 28,38 de

2003 49,73 cd 61,88 a 12,1 ab 3,64 c 78,09 a

2004 73,06 cd 56,22 ab 12,6 a 3,75 bc 75,38 ab

2005 109,91 c 61,06 a 12,7 a 3,71 bc 71,15 abc

2006 109,38 c 59,61 ab 12,0 ab 3,73 bc 68,46 abc

2007 180,83 b 57,03 ab 12,0 ab 3,75 bc 61,33 cd

2008 193,14 b 52,38  bc 12,2 ab 3,76 bc 66,53 bcd

2009 188,00 b 46,87 c 11,0 cd 3,79 b 65,69 bcd

2011 418,54 a 54,53 abc 10,8 d 3,94 a 47,38 e

pH AT

(meq.L
-1

)

ANT IPT

(mg.L
-1

)

ALC

(°GL)
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Segundo FREITAS (2006), essa modificação da cor pode 

ser explicada pela participação das antocianinas e taninos na 

coloração vermelho-rubi do vinho novo. Afirma que durante a 

conservação, as antocianinas livres desaparecem e os 

complexos tanino-antocianinas condensadas conferem aos 

vinhos velhos a sua cor telha característica. 

Examinando-se o índice de polifenóis totais (IPT) nas 

diversas safras constata-se que os valores médios não 

apresentaram tendência conforme a idade dos vinhos (Tabela 

2).  

Da mesma forma que para antocianinas, ao fazer uma 

comparação com os valores encontrados de IPT com os obtidos 

por Puértolas et al. (2010), os quais pesquisaram vinhos da 

variedade Cabernet Sauvignon do nordeste da Espanha, safra 

2007, temos que o IPT médio das amostras do nosso trabalho, 

considerando todas as regiões do estado na safra 2009, foi de 

46,87, valor próximo ao valor de 49,61  encontrado por 

Puértolas para as amostras utilizadas como controle no 

experimento para vinhos com dois anos de idade. 

Elevados conteúdos de polifenóis podem estar 

relacionados com a escassez de chuvas e a amplitude térmica 

entre o dia e a noite. Segundo o Boletim Climático de Janeiro 

de 2005 para o Estado do Rio Grande do Sul (INMET, 2005), o 

período de maturação das uvas da safra de 2005 foi 

caracterizado por chuvas abaixo da média climatológica em 

praticamente todas as regiões do Estado. A temperatura média 

mínima ficou um pouco acima da normal, enquanto que a 

temperatura média máxima registrou valores bem acima da 

normal deste período. 

Chalmers et al. (2010) constataram um significativo 

acréscimo das concentrações fenólicas de vinhos Cabernet 
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Sauvignon e Shiraz, associado com restrição hídrica das 

videiras. 

As variações de polifenóis totais também podem estar 

relacionadas com o sistema de vinificação, pois somente uma 

parte desses compostos passa para o vinho (RIZZON; MIELE, 

2002), pela variação das condições climáticas entre as safras 

(CLIFF; KING; SCHLOSSER, 2007), além das condições de 

armazenamento dos vinhos. 

Comparando-se o conjunto das regiões nas diferentes 

safras, o valor médio de menor graduação alcoólica encontrado 

foi referente à amostra de 2011, de 10,80ºGL (Tabela 2). 

Conforme o Boletim Climático para o Estado do Rio Grande do 

Sul (INMET, 2011b), no período de maturação das uvas da 

safra 2011 as precipitações ficaram acima do padrão 

climatológico no nordeste do estado e próximas do padrão nas 

demais regiões. Os anos mais chuvosos dificultam a maturação 

das uvas e como conseqüência menor será a concentração de 

açúcar e a graduação alcoólica. 

Quanto às médias de pH verificadas na Tabela 2, os 

valores se mantiveram entre 3,64 e 3,94 (safras 2003 e 2011, 

respectivamente). Valores de pH próximos de 4,0 são 

considerados elevados, o que expõe os vinhos a alterações 

microbiológicas e físico-químicas prejudiciais a sua estabilidade 

(RIZZON; MIELE, 2002). Conforme Daudt e Fogaça (2008), 

vinhos tintos com altos valores de pH são resultantes de uvas 

com valores excessivos de potássio, geralmente ocasionado 

pelo manejo inadequado do vinhedo. Esse fato proporciona o 

decréscimo do ácido tartárico livre e tem como conseqüência o 

acréscimo do pH.  

Na Tabela 2, onde estão apresentados os valores 

médios da acidez total, considerando todas as safras, podemos 
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observar que os valores variaram entre 28,38 meq.L-1 (safra 

2000) e 78,09 meq.L-1 (safra 2003). As amostras das safras 

2000 (média de 28,38 meq.L-1) e 2011 (47,38 meq.L-1) não 

atenderam aos limites previstos na legislação, que estabelece 

o mínimo de 55 meq.L-1 e o máximo de 130 meq.L-1 (BRASIL, 

1988). Altos valores de potássio (K) podem influenciar a 

salinização do ácido tartárico, principal responsável pela acidez 

dos vinhos, em tartaratos e bitartaratos de potássio, diminuindo 

os valores de acidez total (PENTER, 2006). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os vinhos mais antigos apresentaram valores de H* e b* 

superiores aos de safras mais recentes. O conteúdo total de 

antocianinas apresentou diferenças significativas em relação à 

idade do vinho. As amostras mais recentes tiveram maior 

concentração desse componente. Sua redução nos vinhos mais 

antigos ocorre simultaneamente com o aumento constatado no 

ângulo de tonalidade H*, ou seja, a perda dos pigmentos 

antociânicos se traduz num deslocamento de tonalidade 

vermelha para tons mais amarelados. O índice de polifenóis 

totais não apresentou diferenças significativas entre as diversas 

safras analisadas. 
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RESUMO: O milho é um dos cereais mais cultivados e 
consumidos no Brasil. Apresenta significativo valor nutricional e 
pode ser adquirido em todas as regiões brasileiras por um baixo 
custo. Dentre as espécies, uma das mais nutritivas é a do milho 
roxo, em virtude da alta concentração de compostos fenólicos. 
Embora, essa variedade não muito utilizada em nosso país, o 
milho roxo pode ser uma alternativa eficaz para a elaboração 
de inúmeros produtos na indústria alimentícia. Dessa forma, 
objetivou-se com este trabalho, averiguar as propriedades 
físico-químicas e o teor de compostos fenólicos totais da farinha 
de milho roxo. Para tanto, foi analisado o conteúdo de 
macronutrientes, bem como, os teores de umidade, proteína e 
cinzas. Utilizando-se metodologias clássicas presentes na 
literatura. Após as análises, foram obtidos valores elevados de 
proteína, carboidrato e menor teor de gordura em relação aos 
demais estudos comparados. Ainda, acerca do teor de 
compostos fenólicos, a farinha apresentou teores significativos. 
Logo, o milho roxo pode ser uma boa alternativa para o 
desenvolvimento de produtos antioxidantes. Todavia, como a 
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maior parte dos estudos encontrados envolvia apenas análises 
de componentes do milho e, não de um produto elaborado; é 
necessário a realização de outras investigações  para 
comprovar os nossos achados. 
Palavras-chave: Agricultura. Alimento funcional. Cereal  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mercado alimentício é bastante competitivo o que 

exige das empresas uma constante inovação. Portanto, o 

desenvolvimento de produtos que se adequem às demandas 

dos consumidores é fundamental (SENA et al., 2017). Como os 

clientes exigem, cada vez mais, produtos saudáveis uma das 

opções é explorar os alimentos de baixo custo e que são típicos 

da agricultura brasileira. 

Dessa maneira, um dos maiores benefícios que a 

pesquisa agropecuária oferece é o desenvolvimento 

tecnológico de produtos para a indústria alimentícia. Logo, 

torna-se acessível a utilização de alimentos baratos, saudáveis, 

de simples produção e com aprovação para consumo (SENA et 

al., 2017). A exemplo, do milho que possui baixo preço, alto 

valor energético; além de ser produzido e consumido em todas 

as regiões brasileiras. 

Ademais, este cereal faz parte da alimentação de 

diversos povos e, juntamente com o arroz e o trigo, compõem a 

cultura de segurança alimentar do mundo. Inclusive, no Peru, 

crianças que receberam um tipo de milho como fonte de 

proteína na dieta, se desenvolveram normalmente 

(GUIMARÃES; PACHECO, 2018).  
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Segundos dados da Fao 2018, o Brasil é o terceiro maior 

produtor de milho e, só no ano de 2017, colheu 232 milhões de 

toneladas de grãos. O país contribuiu para a elevação dos 

índices de produção de cereais na América Latina e Caribe. 

A espécie do milho amarelo é a mais conhecida no país. 

Todavia, há inúmeras outras variedades cultivadas em todo o 

mundo. A exemplo da mais conhecida no Peru, o milho roxo 

(Zeamays L.) (VIEIRA et al., 2016). 

Essa espécie ganhou destaque desde a época da 

civilização Inca. Na qual, o milho era utilizado para realização 

de diversas atividades cotidianas. Sendo assim, o cereal era 

usado para preparar bebidas e tingir (GAMARRA, 2009). 

Segundo Dias (2017), além de ser culturalmente 

produzido nos países latino-americanos, o cultivo de milho roxo 

também é comum na China. Sua coloração se dá devido à 

presença de antocianinas. Elas estão presentes no sabugo e 

pericarpo, conferindo ao milho um maior valor nutricional. 

(SANTOS et al., 2014). 

Ainda, estes compostos pertencem à classe dos 

flavonóides que exercem importantes funções biológicas. Pois, 

atuam na prevenção do câncer, diabetes, doenças 

cardiovasculares, e outras patologias crônicas não 

transmissíveis (SANTOS et al., 2014). 

Suas propriedades benéficas ocorrem em virtude da 

capacidade antioxidante das antocianinas. Que, por sua vez, 

está relacionada à estrutura química; logo, as antocianinas 

atuam no combate aos radicais livres presentes no nosso corpo 

(SANTOS et. al., 2014).  

Portanto, é importante atuar nesse combate às Espécies 

Reativas de Oxigênio (EROs). Pois o seu excesso compromete 

as funções metabólicas normais, podendo ocasionar a 
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peroxidação lipídica das membranas celulares. Ademais, pode 

interferir na ação das enzimas, na estrutura do DNA e 

integridade dos nutrientes (SANTOS et al., 2014). 

Assim sendo, pesquisas recentes vêm sendo realizadas 

para reduzir ou inibir as consequências do estresse metabólico. 

Diante do exposto, alguns especialistas informam que não há 

restrição para o consumo do milho roxo por portadores de 

doenças crônicas. E, ainda afirmam que, este cereal parece ser 

eficaz na prevenção de câncer de cólon (VIEIRA et al., 2016).  

Desse modo, a tendência é a busca de antioxidantes em 

produtos naturais. Além disso, como cada vez mais, buscam-se 

alimentos de maior valor nutritivo em prol da saúde, o milho roxo 

pode ser uma das alternativas para a elaboração de produtos 

Logo, objetivou-se com a realização desta pesquisa, 

avaliar as propriedades físico-químicas, teor de compostos 

fenólicos totais da farinha de milho roxo, bem como, sua 

capacidade antioxidante.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

TIPO DE ESTUDO E LOCAL DE EXECUÇÃO 

 

Esta pesquisa é do tipo experimental quantitativa. As 

análises físico-químicas e o teor de compostos fenólicos totais 

da farinha de milho roxo foram realizados em triplicata no 

Laboratório de Bromatologia (LABROM) da Universidade 

Federal de Campina Grande, Cuité/PB.  
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OBTENÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para o desenvolvimento das análises, a farinha de milho 

roxo (Figura 1) foi adquirida em comércio da cidade de Campina 

Grande, PB. 

 

Figura 1. Farinha de milho roxo  
 

 
 

Fonte: Próprio autor (2018) 

 

  

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Para análise do teor de umidade, proteína e cinzas foram 

utilizados os procedimentos descritos pela Association of 

Official Agricultural Chemists (AOAC, 2012). O teor de lipídeos 

foi determinado segundo metodologia de Folch et al. (1957). 

Com relação ao teor de carboidratos, o mesmo foi obtido 

diminuindo a porcentagem total de proteínas, lipídios, umidade 

e cinzas de 100%.  
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A análise de pH e atividade de água foram realizadas 

conforme metodologia do Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008), 

utilizando pHmetro e Aqualab respectivamente. O valor calórico 

foi obtido através de cálculo teórico considerando a soma das 

quantidades de calorias provenientes das proteínas, dos 

lipídeos e dos carboidratos. Utilizando-se os seguintes fatores: 

4 Kcal/g de carboidratos, 4 Kcal/g de proteínas e 9 Kcal/g de 

lipídeos, sendo o valor expresso em Kcal/100g da amostra. 

 

OBTENÇÃO DO EXTRATO PARA ANÁLISE DE 

COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS 

 

O extrato para quantificação dos compostos fenólicos 

totais foi obtido (Figura 2) a partir da amostra previamente 

moída, pesada em um béquer e adicionada de solvente (álcool 

de cereais 60%) na proporção 1:10 (g/v).  

Em seguida, a mistura foi deixada em maceração por 24 

horas na temperatura ambiente de 25 °C, na ausência da luz. 

Posteriormente o extrato foi filtrado em papel filtro, 

acondicionado em frascos âmbar e armazenados em freezer (-

18 °C) até o momento das análises. A extração foi realizada em 

triplicata. O extrato obtido pode ser visualizado na Figura 3. 
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Figura 2. Fluxograma da obtenção do extrato da farinha de 
milho roxo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2018) 

 

Figura 3. Extrato obtido a partir da extração por maceração 
  

 
 

Fonte: Próprio Autor (2018) 

 

 

Farinha de milho roxo 

Álcool de cereais (60%) 

Maceração (24h) 

Filtração 

Acondicionamento 

Armazenamento (-18°C) 
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DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO DE FENÓLICOS TOTAIS 

 

Para a determinação do teor de fenólicos totais foi 

utilizado o método de Folin-Ciocalteu descrito por Singleton, 

Orthofer e Lamuela-Raventos (1999), com modificações. Para 

a reação colorimétrica, em um tubo de ensaio, uma alíquota de 

0,4 mL da solução hidroetanólica do extrato foi adicionada de 

2,0 mL de solução aquosa do reativo de Folin-Ciocalteau a 10% 

e deixada em repouso por 6 minutos na ausência de luz.  

Posteriormente, adicionou-se 1,6 mL de carbonato de 

sódio a 7,5%. A mistura foi levada ao banho maria por 5 minutos 

a 50ºC. Em seguida, os tubos foram resfriados em água 

corrente e as leituras de absorbância foram realizadas em 

espectrofotômetro a 760 nm, utilizando-se o branco da amostra 

como referência.  

A quantificação de compostos fenólicos totais da amostra 

foi realizada por meio de uma curva padrão preparada com 

ácido gálico e expressa como equivalentes de ácido gálico 

(EAG). As análises foram realizadas em triplicata e os valores 

apresentados com a média (± desvio padrão). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 A análise estatística foi realizada por meio de tabulação 

nas planilhas do Microsoft Office Excel 2007. Posteriormente, 

realizou-se a média, considerando o desvio padrão para todos 

os fatores averiguados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DA FARINHA DE MILHO 

ROXO 

 

O mercado alimentício é altamente competitivo o que 

exige das empresas uma inovação constante. Para satisfazer 

as necessidades e gostos dos consumidores. Por isso, é 

imprescindível que haja o desenvolvimento de novos produtos 

que apresentem um valor acessível para maior parte dos 

clientes (BRAGANTE, 2014). 

Dessa forma, a elaboração de produtos é importante, 

não apenas para os consumidores; mas para o 

desenvolvimento da própria empresa (LAUSCHNER et al., 

2016). Pois, as ferramentas que o marketing proporciona 

exigem que as indústrias se aperfeiçoem cada vez mais, 

principalmente, no ramo alimentício. 

Diante do exposto, as empresas utilizam-se de várias 

estratégias e ferramentas para atrair uma maior quantidade de 

clientes. Entretanto, o mais importante é que haja a fidelização 

dos mesmos. Assim, é primordial a elaboração de produtos 

alimentares com potencial diferenciado.  

Para tanto, o desenvolvimento envolve diversas etapas, 

sendo uma atividade que exige bastante dedicação, em virtude 

da sua complexidade e multidisciplinaridade. Tendo em vista 

que, envolve atenção aos pequenos detalhes. 

Ainda de acordo com Lauschner et al. (2016), os 

consumidores exigem, cada vez mais, alimentos com redução 

de substâncias industrializadas. Logo, uma das alternativas é 

buscar desenvolver produtos através de alimentos orgânicos, 

pois estes estimulam à adoção de hábitos alimentares 
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saudáveis, bem como, favorece o desenvolvimento da 

agricultura familiar.  

Diante do exposto, um dos alimentos nutritivos, de valor 

acessível e bastante cultivado no território brasileiro, é o milho. 

Dessa maneira, este cereal pode ser uma alternativa eficaz 

para a elaboração de produtos das indústrias do ramo da 

alimentação. 

O milho é classificado de acordo com as características 

físicas. Todavia, isso não é suficiente para fornecer aos 

nutricionistas  informações pertinentes. Pois, a composição 

química é muito variável.  

Logo, dentre as características pode-se analisar a 

concentração de proteínas. As que compõem o milho 

encontram-se na forma de zeína (endosperma) e gluteína 

(gérmen) que não fornecem quantidades suficientes de 

aminoácidos essenciais (SILVA, 2006).  

Os resultados encontrados referente às análises físico-

químicas da farinha de milho roxo podem ser visualizados na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1. Valores médios das análises físico-químicas da 
farinha de milho roxo. 

Parâmetros Farinha de milho roxo 

Umidade (%) 7,84±0,120 
Cinzas (%) 2,73±0,000 
Proteína (%) 7,87±0,085 
Lipídeos (%) 1,35±0,000 
Carboidratos (%) 80,21±0,082 
pH 4,9±0,000 
Atividade de água 0,4550±0,000 
Valor energético total (Kcal%) 364,47±0,092 

Resultados expressos em média±desvio padrão. Fonte: Autoria Própria 

(2018).  
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Como se pode observar (Tabela 1) a farinha de milho 

roxo apresentou valor médio de 7,84±0,120. O valor inferior a 

13% de umidade é importante pois auxilia na prevenção do 

desenvolvimento de microorganismos deteriorantes, permitindo 

uma maior conservação da farinha.   

O teor de umidade deste estudo é inferior ao relatado por 

Gamarra et al. (2009), que ao analisar as características físico-

química de 4 lotes de milhos roxo e vermelho encontraram 

valores médios de umidade de 14,34%.  

Com relação ao teor proteico da farinha de milho roxo, 

verificou-se (Tabela 1) que o teor médio foi de 7,87±0,085. Silva 

(2006), analisou os percentuais de proteína e encontrou médias 

entre os diferentes milhos avaliados que variaram entre 8,38 - 

9,00; sendo superiores aos encontrados na farinha de milho 

roxo.  

No entanto, Cerro Quintana (2009), analisou a 

composição centesimal do sabugo de milho roxo e encontrou 

um reduzido teor de proteínas (2,02%), valor divergente dos 

nossos achados (7,87%).  

Ainda Freitas et al. (2005), avaliaram a composição 

química e os valores de energia bruta, macro e microminerais 

dos milhos (grão inteiro). Obtiveram valores de proteínas de 

9,30% superiores aos deste estudo.  

Guimarães e Pacheco (2018) analisaram a composição 

nutricional de milhos híbridos desenvolvidos pelo Centro 

Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo e obtiveram 

valores médios de proteína variando de 7,43 a 10,90%. Assim, 

possivelmente, o milho roxo seja, de fato, uma alternativa eficaz 

para a elaboração de produtos alimentícios. Pois, os valores 

percentuais de proteínas encontrados na farinha foram 

semelhantes à pesquisa citada. 
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Vale ressaltar que o milho possui cerca de 6 a 10% de 

proteína. Podendo contribuir para a necessidade proteica diária. 

Entretanto, a oferta desse macronutriente é deficiente nos 

aminoácidos que nosso corpo não consegue sintetizar, os 

essenciais (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2007). 

O teor de lipídeos da farinha de milho roxo (Tabela 1) foi 

de 1,35±0,00, sendo superior ao relatado por Cerro Quintana 

(2009), que encontrou teor de gordura de 0,04%.  

O valor de pH da farinha de milho roxo (Tabela 1) foi de 

4,9, sendo inferior ao encontrado por Nicolau (2016), que ao 

analisar pH do milho vermelho e roxo constatou valores acima 

de 5,83. Mesmo assim, ambos enquadram-se como baixa 

acidez o que pode favorecer o crescimento de 

microorganismos.  

De acordo com Ramirez (2015), o desenvolvimento de 

microorganismos é afetado pelas condições do alimento. Como 

o pH, temperatura, nutrientes e umidade. Esta é um dos 

principais fatores que favorecem a proliferação das bactérias.  

Em relação ao conteúdo de carboidratos encontrado na 

farinha (80,21%), seus valores foram superiores aos 

encontrados por Gamarra et al. (2009), nas sementes do milho 

roxo e vermelho (51,78%).  

Resultados relatado por Oliveira Junior et al. (2007), 

foram comparados com os valores diários de 1 espiga grande 

de milho verde (9,33%; 4,4% e 1,45% carboidratos, proteína e 

gorduras totais, respectivamente). Assim, observou que a 

farinha de milho roxo deste estudo apresentou maiores teores 

de carboidratos, proteína e menor teor de gordura.  

A atividade de água (Aw) tem grande importância para a 

indústria de alimentos, pois o crescimento de micro-organismos 

é diretamente dependente da disponibilidade de água livre. Por 
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isso, o valor de Aw de um alimento traz informações se ele é 

susceptível ao crescimento e desenvolvimento de algum tipo de 

bactéria, fungo ou levedura. Sendo assim, controlando esse 

valor, é possível evitar o crescimento de micro-organismos 

patógenos e deteriorantes que podem diminuir a vida de 

prateleira dos alimentos. (ESKIN; ROBINSON, 2000; SILVA et 

al., 2010; SANDULACHI, 2012). O valor de atividade de água 

da farinha de milho roxo (Tabela 1) foi de 0,4550±0,000, 

considerado baixo, sendo pouco propicio a contaminação 

microbiana.  

Na literatura foram encontrados dados apenas a respeito 

da composição centesimal da semente, sabugo e do grão do 

milho roxo. O que dificulta a comparação precisa com os dados 

obtidos da farinha elaborada.  

Percebem-se as inúmeras variações que podem ocorrer 

na composição nutricional dos milhos. Isso pode ser 

consequência dos fatores da própria natureza, como solos, 

adubação, clima. Ainda, devido às condições pós colheita, 

como o armazenamento e, até mesmo, em virtude da realização 

de estudos para modificação do material genético (CORTE 

REAL et al., 2014). 

Portanto, todas essas variáveis influenciam, ainda mais, 

as informações que são de interesse do profissional 

nutricionista. Assim, através da análise laboratorial da 

composição química, é possível obter dados mais precisos 

acerca da constituição nutricional deste cereal. Estimulando, 

dessa forma, a utilização de um alimento tão comum na 

alimentação brasileira. Mas que, nem sempre, é incentivado o 

seu consumo, valorizando a agricultura familiar, obtendo um 

alimento de alto valor nutritivo e de basto custo. Podendo ser 
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uma ótima opção, inclusive, para o desenvolvimento de 

produtos na indústria alimentícia.  

A tecnologia dos alimentos permite que haja esse 

desenvolvimento. Favorecendo a incorporação de alimentos 

que promovem a segurança e soberania alimentar e nutricional 

ao âmbito do mercado alimentício. Permitindo assim, um melhor 

aproveitamento dos alimentos; bem como, desenvolvimento 

das empresas (SENA et al., 2017). 

Ademais, a tecnologia de alimentos permite a 

descoberta/aprimoramento dos métodos de conservação dos 

produtos. Para que estes apresentem uma maior durabilidade 

dentro das características organolépticas desejadas.  

Vale ressaltar também, que o setor de alimentos é um 

dos ramos que oferece muitas oportunidades de 

implementação de negócios. Assim, a criação de novos 

produtos, a exemplo da farinha elaborada pode permitir uma 

maior valorização comercial do milho. Por conseguinte, pode 

haver maior participação dos agricultores no mercado e, assim, 

melhorar a rentabilidade destes trabalhadores.  

 

TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DA FARINHA 

DE MILHO ROXO 

 

Os compostos fenólicos são originados do metabolismo 

secundário das plantas, sendo essenciais para o seu 

crescimento e reprodução. Além disso, são produzidos em 

condições de estresse como infecções, ferimentos, radiações 

UV, entre outros (NACZK; SHAHIDI, 2004). Nas plantas 

enquadram-se em diversas categorias, como fenóis simples, 

ácidos fenólicos (derivados de ácidos benzóico ecinâmico), 
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cumarinas, flavonóides, estilbenos, taninos condensados e 

hidrolisáveis, lignanas e ligninas (SOUSA et al., 2007).  

O teor médio de compostos fenólicos totais encontrados 

na farinha de milho roxa foi de 3043,40 mg EAG/100 g de 

farinha de milho roxo. Montillaet et al. (2011), estudando a 

composição de fenólicos totais em diferentes cultivares de milho 

roxo encontrou variação de (311,0 a 817,6 mg.100g-1). Del 

Pozo-Insfranet et al. (2006), De La Parra et al. (2007),  Mora-

Rochin et al. (2010), relataram médias de 40,0 a 266,0 mg.100g-

1 de fenólicos totais em milho de diferentes colorações. 

Entretanto, Urias Lugoet et al. (2015), encontraram teores de 

1039,0 e 1331,3 mg.100g-1, existindo, portanto, variações na 

composição de bioativos em materiais de diferentes locais.  

Estudos realizados com os compostos fenólicos 

demonstram sua capacidade antioxidante, assim como seu 

possível efeito na prevenção de diversas enfermidades 

cardiovasculares, cancerígenas e neurológica (HARBORNE; 

WILLIAMS, 2000; SÁNCHEZ-MORENO, 2002).  

 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados encontrados pode-se concluir que 

a farinha de milho roxo apresentou características físico-

químicas satisfatórias. Em virtude de ter obtido teor de fenólicos 

totais superiores aos encontrados na literatura. Indicando ser 

possivelmente uma boa alternativa como antioxidante, que 

pode ser utilizada na elaboração de produtos alimentícios 

visando sua maior conservação. 
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RESUMO: A Spirulina platensis (S. platensis) é uma microalga 
rica em vitaminas, minerais, proteína de alto valor biológico e 
compostos bioativos como ficocianinas, β-caroteno e clorofila. 
A presença desses nutrientes a torna um produto alimentar com 
propriedades funcionais, porém, seu sabor e cheiro fortes são 
fatores negativos para o seu consumo de forma isolada.  Assim, 
o objetivo desse trabalho foi elaborar iogurtes adicionados de 
concentrações diferentes de S. platensis e avaliar as suas 
aceitabilidades, visto que cada vez mais as pessoas estão em 
busca de uma alimentação saudável, prazerosa e que os 
alimentos possam ser nutritivos e saborosos ao mesmo tempo. 
Esta pesquisa foi desenvolvida nos Laboratórios de Alimentos 
e de Análise Sensorial, ambos da Faculdade Internacional da 
Paraíba (FPB), cujo público-alvo foram alunos da instituição, 
sendo eles maiores de 18 anos, com uma única restrição: não 
poderiam ser intolerantes à lactose ou possuir alergia ao leite. 
As análises de aceitabilidade foram realizadas com 1, 14 e 28 
dias do iogurte elaborado.  Nas três análises de aceitabilidade 
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os atributos avaliados dos iogurtes adicionados com 0,5 %, 1,0 
% e 1,5 % de S. platensis obtiveram boa aceitação e intenção 
de compra, com destaque para os termos “gostei muitíssimo”, 
“gostei muito”, “gostei moderadamente” para a aceitabilidade e 
“certamente compraria” para a intenção de compra. 
Palavras-chave: Microalgas. Propriedades funcionais. Análise 

sensorial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A busca por uma alimentação saudável, nutritiva, 

saborosa, prazerosa e que ao mesmo tempo esteja associada 

à prevenção de doenças, promoção de bem-estar e saúde é 

constante. Esse fato tem incentivado o desenvolvimento de 

pesquisas na área de tecnologia dos alimentos com o intuito de 

elaborar e oferecer ao mercado de consumidores novas opções 

de alimentos com alegações funcionais, enriquecidos a partir de 

substâncias alimentares ricas em nutrientes, compostos 

bioativos e fibras (BENELHADJ et al., 2015). 

O consumidor que adere a uma alimentação saudável,  

procura por produtos que possam fornecer nutrientes ao 

organismo mas que ao mesmo tempo sejam palatáveis, que 

tenham sabor agradável e que sejam práticos. Esse conjunto 

de fatores torna os produtos lácteos, principalmente os iogurtes, 

bons alimentos de serem enriquecidos nutricionalmente.  

O iogurte é um alimento cujo consumo, há décadas  já 

era relacionado com benefícios à saúde. Em 1908  Metchnikoff 

atribuiu a vida prolongada dos povos búlgaros ao consumo de 

leite com sabor azedo fermentado por bactérias lácticas (PEI et 

al., 2015). Dentro da categoria dos lácteos, esse alimento é 

amplamente consumido em todo o mundo por isso tem recebido 
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especial atenção para  ser enriquecido com substâncias 

alimentares com alegações de propriedades funcionais, a 

exemplo da Spirulina platensis (S. platensis) (OZTURKOGLU-

BUDAK et al., 2016).  

A S. platensis é uma microalga que devido à presença 

dos compostos bioativos e dos nutrientes, é classificada como 

alimento funcional  (BENELHADJ et al., 2015). Em 2003 a Food 

and Drug Administration (FDA) a classificou como Generally 

Recognized as Safe (GRAS), garantindo a inocuidade de seu 

uso por seres humanos (FDA, 2003). No Brasil, a S. platensis 

passou a fazer parte da Lista de Novos Ingredientes 

(enquadrada nos Alimentos com Alegações de Propriedades 

Funcionais e/ou de Saúde, Novos Alimentos/Ingredientes, 

Substâncias Bioativas e Probióticos) aprovada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (Brasil, 2009).  

São considerados alimentos funcionais: (I) alimentos 

usuais com substâncias bioativas naturais (por exemplo, fibras 

dietéticas) (II) alimentos suplementados com substâncias 

bioativas (e.g., probióticos, antioxidantes) e (III) ingredientes 

alimentares derivados introduzidos em alimentos convencionais 

(por exemplo, prebióticos), além de vitaminas e minerais 

(SYNGAI et al., 2016), onde uma  das formas de serem  

utilizados na alimentação humana é sob a forma de leites 

fermentados e iogurtes (AL-SHERAJI et al., 2013). 

As propriedades funcionais da S. platensis estão 

associadas aos compostos bioativos de elevada ação 

antioxidade, como ficocianinas, β-caroteno, clorofila, e aos 

nutrientes como vitaminas do complexo B, principalmente ácido 

fólico e B12, pró-vitamina A, vitamina C, D, E (tocoferol) e pela 

presença dos minerais potássio, cálcio, fósforo, cromo, cobre, 
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magnésio, manganês, selênio, sódio, zinco e ferro absorvível.  

A S. platensis também possui uma elevada concentração de 

proteína (60-70 g / 100 g) de alto valor biológico, com destaque 

para a qualidade de seus aminoácidos essenciais, quando 

comparadas às proteínas animais. Apresenta cerca de 10 a 

20% de carboidratos, 5 a 15% de lipídios, entre eles, ácidos 

graxos essenciais poli-insaturados, sendo os ômega 3: o α-

linolênico, ácidos eicosapentaenóico e docosahexaenóico, e os 

ômega 6:  ácido γ-linolênico, dihomo-y-linolênico e linoléico 

essencial, além de atuar beneficamente sobre a microbiota 

intestinal  (ARRUDA et al. 2013; MATONDO et al., 2016). 

Assim, objetivou-se com este trabalho elaborar iogurtes 

funcionais adicionados de diferentes concentrações de S. 

platensis e posteriormente realizar a avaliação da sua 

aceitabilidade e intenção de compra.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Elaboração do iogurte 

 

Os iogurtes foram elaborados no Laboratório de 

Alimentos da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB). Foi 

utilizado leite tipo C (Ideal®) de vaca, açúcar e como agente 

fermentativo iogurte natural integral (Nestlé®), adquiridos nos 

supermercados de João Pessoa- PB . Para cada litro de leite, 

utilizou-se 100 g de açúcar e um pote de iogurte natural. A 

mistura de leite e açúcar foi aquecida à 90 ºC, depois deixada a 

temperatura ambiente até atingir 43 ºC, ao atingir essa 

temperatura o iogurte natural foi adicionado, em seguida a nova 

mistura foi levada para o banho-maria permanecendo por 4 
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horas à 43 ºC e depois armazenados sob refrigeração durante 

24 horas. E então foi adicionada a S. platensis (MIRA, 2015). 

Foram preparadas 4 formulações:  Normal (controle sem 

S. platensis); 0,5 %  de S. platensis; 1,0 % de S. platensis e 1,5 

% de S. platensis, correspondendo a 5 g, 10 g e 15 g por litro 

de iogurte, respectivamente. A S. platensis (Fazenda 

Tamanduá®) foi proveniente da cidade Patos- PB na forma de 

pó liofilizado.   

 

Avaliação da aceitabilidade  

 

A avaliação da aceitabilidade foi realizada no Laboratório 

de Análise Sensorial da FPB, utilizando a  escala hedônica de 

1 = desgostei muitíssimo a  9 = gostei muitíssimo, para a qual 

os avaliadores classificaram os atributos aparência, cor, aroma, 

sabor, sabor residual e firmeza (ARAÚJO et al., 2012). Todos 

esses atributos foram avaliadosinas amostras controle e 

adiconacionadas com 0,5 %, 1,0 % e 1,5 % de S. platensis nos 

tempos de 1, 14 e 28 dias de armazenamento dos iogurtes 

refrigerados à 4 ºC.  

Nesse mesmo teste, os avaliadores também realizaram 

a intenção de compra por meio da escala hedônica 1= Jamais 

compraria a 5= Compraria com certeza (ARAÚJO et al., 2012).  

O publico-alvo foram alunos da instituição FPB. Os 

participantes que porventura tivessem intolerância à lactose ou 

alergia ao leite foram eliminados do teste.  
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Análise estatística 

 

Os questionários, depois de preenchidos pelos 

provadores, tiveram seus valores digitados em planilhas 

eletrônicas do programa Microsoft Office Excel versão 2013, e 

os resultados expressos em média e desvio padrão (±). 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os atributos aparência, cor, aroma, sabor, sabor 

residual, firmeza e intenção de compra foram avaliados em três 

análises de aceitabilidade. A primeira análise foi realizada no 1º 

dia após a elaboração dos iogurtes, a segunda no 14º e a 

terceira análise no 28º dias dos iogurtes elaborados.  

Na Figura 1 está expresso o resultado para o atributo 

aparência dos iogurtes adicionados de S. platensis na qual 

pode-se observar que foi bem aceito pelos provadores, estando 

as médias entre os termos “gostei muitíssimo” seguido do 

“gostei muito” e “gostei moderadamente” nas três avaliações.  

Na Figura 2 está apresentado o resultado da avaliação 

do atributo cor dos iogurtes desenvolvidos, na qual pode-se 

observar que os iogurtes adicionados de S. platensis obtiveram 

boa aceitação alcançando médias entre os termos “gostei 

muitíssimo” nos três tempos de avaliação (1;14 e 28) por parte 

de mais de 70% dos avaliadores. Outros termos hedônicos que 

também recebeam boas notas foram “gostei muito” e “gostei 

moderadamente”, este último por menos de 10 % dos 

avaliadores.  
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Figura 1. Avaliação do atributo aparência dos iogurtes controle 
e adicionado das concentraçãoes de 0,5 %, 1,0 % e 1,5 % de 
S. platensis com 1, 14 e 28 dias de elaborados. 
 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2016 
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Figura 2. Avaliação do atributo cor dos iogurtes controle e 
adicionado das concentraçãoes de 0,5 %, 1,0 % e 1,5 % de S. 
platensis nos dias 1, 14 e 28 de elaboração.  
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 
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Figura 3. Avaliação do atributo aroma dos iogurtes controle e 
adicionado das concentraçãoes de 0,5 %, 1,0 % e 1,5 % de S. 
platensis com 1, 14 e 28 dias de elaboração. 
 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2016. 
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termos não foram escolhidos em nenhuma análise de 

aceitabilidade dos atributos avaliados. 

 

Figura 4. Avaliação do atributo firmeza dos iogurtes controle e 
adicionado das concentraçãoes de 0,5 %, 1,0 % e 1,5 % de S. 
platensis com 1, 14 e 28 dias de elaboração. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 
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com destaque para o “gostei muito” por mais de 60 % dos 

avaliadores nas três avalições e “gostei moderadamente”.  

 

Figura 5. Avaliação do atributo sabor dos iogurtes controle e 
adicionado das concentraçãoes de 0,5 %, 1,0 % e 1,5 % de S. 
platensis com 1, 14 e 28 dias de elaboração. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 

 

 

0

20

40

60

80

100

C
o

n
tr

o
le

0
,5

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

1
,0

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

1
,5

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

C
o

n
tr

o
le

0
,5

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

1
,0

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

1
,5

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

C
o

n
tr

o
le

0
,5

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

1
,0

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

1
,5

 %
 S

. 
p

la
te

n
s

is

 1º dia  14º dia  28º dia

N
º 

d
e
 a

v
a
li
a
d

o
re

s

Desgostei muitíssimo

Desgostei muito

Desgostei moderadamente

Desgostei ligeiramente

Indiferente

Gostei ligeiramente

Gostei moderadamente

Gostei muito

Gostei muitíssimo



DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DE IOGURTE 
FUNCIONAL ADICIONADO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE Spirulina 

platensis  

227 
 

Figura 6. Avaliação do atributo sabor residual dos iogurtes 
controle e adicionado das concentraçãoes de 0,5 %, 1,0 % e 1,5 
% de S. platensis com 1, 14 e 28 dias de elaboração. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016. 
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analisados. Os demais termos escolhidos foram 

“provavelmente compraria” e o “talvez compraria”  cujo termo 

indica incerteza de forma mais acentuada, configurando a 

escolha de menos de 15 % dos avaliadores. 

 
Figura 7. Avaliação da intenção de compra dos iogurtes 
controle e adicionado das concentraçãoes de 0,5 %, 1,0 % e 1,5 
% de S. platensis com 1, 14 e 28 dias de elaboração. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2016 
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Diferente da presente pesquisa, o estudo de Mira (2015) 

avaliou a aceitabilidade do iogurte adicionado de S. platensis 

com 0 e 30 dias de elaborados e obtiveram como resultado 

maior aceitação para o iogurte com 0 dia de elaborado. Já no 

presente estudo a avaliação dos iogurtes com 0,5 %, 1,0 % e 

1,5 % de S. platensis apresentaram boa aceitação pelos 

consumidores através das análises dos atributos com a escala 

hedônica, sendo os termos “gostei muitíssimo”, “gostei muito”  e 

“gostei moderadamente” os mais citados nas três analises da 

aceitabilidade realizadas no 1º, 14º e 28º dias dos iogurtes 

elaborados.  

A boa intenção de compra vista através da escolha do 

termo “certamente compraria” por parte de mais de 60 % dos 

avaliadores reforça o fato das pessoas estarem cada vez mais 

preocupadas com a aquisição de alimentos que sejam nutritivos 

e saudáveis, além de serem saborosos e promotores de saúde 

(EL-ABBADI; DAO; MEYDANI, 2014).  

Os benefícios do consumo do iogurte para a saúde estão 

relacionados à redução da inflamação crônica, aumento da 

imunidade pela presença das proteínas bioativas como 

imunoglobulinas, a-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, 

lactoferrina e fosfopeptídeos, que além de regularem a resposta 

imune, modulam a pressão arterial e facilitam a absorção de 

minerais. Outros benefícios estão relacionados com a função 

da barreira intestinal, dos perfis lipídicos e do tempo de 

saciedade devido à sua textura viscosa causar diminuição da 

taxa de esvaziamento gástrico e aumento da duração da 

hidrólise enzimática (PEI et al., 2015). 

A fermentação pelas bactérias lácticas, melhora o teor de 

nutrientes nos iogurtes, devido ao fato que algumas dessas 
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bactérias como a S. thermophilus sintetizam vitaminas do 

complexo B, como o ácido fólico aumentando os níveis em até 

seis vezes. A hidrólise bacteriana além de melhorar a 

digestibilidade das proteínas do leite, pode produzir 

oligopeptídeos com atividades biológicas como o  Val-Pro-Pro 

e Ile-Pro-Pro que têm efeitos hipotensivos através da inibição 

da enzima conversora de angiotensina. O pentapeptídeo Ile-Ile-

Ala-Glu-Lys foi relacionado a redução dos níveis de colesterol. 

Outros benefícios dos peptídeos bioativos gerados com a 

hidrólise, são as atividades antitrombótica, antioxidante, 

antimicrobiana e antifúngica (PEI et al., 2015).  

Já em relação aos benefícios das bactérias lácticas  para 

o intestino, as culturas convencionais presentes nos iogurtes 

têm uma viabilidade limitada no intestino e uma capacidade 

também limitada para influenciar a composição da microbiota 

intestinal. Adultos que consumiam iogurte com S. thermophilus 

e L. bulgaricus tinham menos de 103 UFC / g destas culturas 

nas fezes (PEI et al., 2015). Por isso o iogurte é um alimento 

promissor de ser enriquecido com substâncias que atuem como 

prebiótico como por exemplo a S. platensis  que age como 

prebiótico, o qual é um ingrediente nutricional não digerível, 

mas que afeta beneficamente a saúde do hospedeiro ao 

estimular seletivamente o crescimento e a atividade de 

bactérias como Bifidobacterium e Lactobacillus, as quais são 

benéficas ao intestino. A rica composição nutricional da S. 

platensis  torna o iogurte ainda mais rico em proteínas, 

vitaminas, minerais e compostos bioativos (PEREIRA et al., 

2015). 

  Além do mais, S. platensis apresenta alto potencial 

biotecnológico e a sua adição a produtos lácteos, como o 
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iogurte, está associada à redução da perda da viabilidade das 

bactérias, ou seja, contribui para a sobrevivência das bactérias 

ácido-lácticas nesses alimentos (PEREIRA et al., 2015). O que 

pode ter contribuido para a manutenção das características 

organolépticas dos iogurtes  adicionados de S. platensis na 

presente pesquisa,  visto que os iogurtes com 28 dias de 

elaborados continuaram tendo boa aceitação através dos 

atributos avaliados. 

  A S. platensis potencializa a ação dos iogurtes sobre a 

flora intestinal, contribuindo de forma positiva para a saúde do 

consumidor garantindo a obtenção e a viabilidade de 

comercialização de um produto lácteo enriquecido com 

propriedades funcionais. 

 
CONCLUSÕES  

 

Os iogurtes adicionados de diferentes concentrações de 

S. platensis, 0,5 %, 1,0 % e 1,5 %, obtiveram boa e semelhante 

aceitação, repercuntindo na intenção de compra dos mesmos. 

 Além do mais, a aceitação de iogurtes adicionados de S. 

platensis, torna-se uma boa estratégia de inclusão dessa 

microalga na alimentação, visto que possui sabor e cheiro forte 

que levam à sua rejeição quando ingerida de forma isolada. A 

S. platensis é uma boa fonte de vitaminas, minerais e 

compostos bioativos os quais estão relacionados ao bem estar 

do organismo, saúde intestinal e a prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), promovendo 

enriquecimento nutricional dos iogurtes.  
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RESUMO: Define-se pescado como uma classe de animais que 
vivem em água doce ou salgada e que são utilizados para 
alimentação humana. O presente trabalho teve como objetivo a 
elaboração de  formulações de hambúrgueres de marisco da 
espécie Anomalocardia brasiliana adicionados de farinha de 
aveia. Foram elaboradas três formulações de hambúrgueres 
variando a farinha de aveia, F1 (sem farinha de aveia), F2 
(2,5%) e F3 (5%). Os hambúrgueres foram analisados quanto 
aos parâmetros de umidade, lipídios, cinzas, proteínas, 
carboidratos e valor calórico a fim de obter a sua caracterização 
físico-química, e microbiológicos com as análises Coliformes 
Totais e Termotolerantes, contagem de Staphylococcus aureus, 
pesquisa de Salmonella e Clostridium Sulfito Redutores e os 
seus resultados foram comparados com a legislação brasileira. 
Para os parâmetros a umidade, carboidratos e lipídeos, 
referentes a formulação F3 com adição de 5% de farinha de 
aveia diferiu estatisticamente (p<0,05) da F1 e F2, já as cinzas 
e proteínas a F3 variou-se apenas da F2 e ambas não 
apresentaram diferenças estatísticas da F1 que não foi 
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acrescentada da farinha de aveia. Os hambúrgueres de marisco 
apresentaram características de composição centesimal, 
parâmetros físico-químicos e microbiológicos desejáveis e de 
acordo com a legislação. Portanto, estes produtos tem um 
grande valor social e um grande potencial de produção, por ser 
um produto inovador e rico nutricionalmente.  
 

Palavras-chave: Composição centesimal. Fibras. Pescado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aumento do consumo de produtos cárneos e a busca 

de produzir alimentos saudáveis e com boa aceitabilidade têm 

gerado preocupações nas indústrias, dessa forma, surge então 

a necessidade de desenvolver produtos cárneos com menor 

teor de gordura, a fim de atender o mercado consumidor de 

alimentos com menor valor calórico. Assim, o aumento do 

consumo desse tipo de produto tem potencializado a 

investigação de estudos sobre o uso de fibras, pois além de 

promoverem a nutrição básica podem trazer benefícios à saúde 

(FRUET et al. 2014; MELO 2014).  

Para a substituição da gordura animal nos produtos 

cárneos têm sido utilizados alguns ingredientes como 

misturas de amido ou gomas (ÁLVAREZ; BARBUT, 2013; 

BORTNOWSKA et al., 2014; CHOI et al., 2013), óleos 

vegetais (COFRADES et al., 2013; COFRADES et al., 2014; 

SALCEDO-SANDOVAL et al., 2013) e diferentes fibras 

alimentares (CHOE et al., 2013; TOMASCHUNAS et al., 2013; 

KTARI et al., 2014; BARRETTO et al., 2015; SCHMIELE et al., 

2015). 
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A fibra quando adicionada em produtos cárneos 

melhora o rendimento no cozimento, aumenta a capacidade 

de retenção de água da carne, enriquece o teor de carboidrato 

não digestível e contribui com a viscosidade, a textura, as 

características sensoriais e a vida de prateleira de produtos 

alimentares (FERREIRA, 2014; MUDGIL; BARAK, 2013). 

O pescado é definido como um alimento que possui alto 

valor nutricional, elevado nível de segurança alimentar e 

representa uma excelente fonte de proteínas de alto valor 

biológico e de micronutrientes essenciais como ácidos graxos, 

vitaminas e minerais (GATTI-JUNIOR et al., 2014; OLIVEIRA, 

2016).  

Mariscos, pescados por definição, são variedades de 

animais marinhos que contém conchas rígidas exteriores ao 

seu corpo, como os moluscos e os crustáceos, apresentam 

grande potencial econômico e também elevado valor 

nutricional como rica fonte de proteínas e sais minerais como 

zinco, ferro e cobre (FERREIRA, 2017; SOUTO et al., 2018). 

A elaboração de produtos tecnológicos a partir do 

pescado, agrega valor, aumenta o consumo e gera empregos.  

Entende-se por Hambúrguer o produto cárneo 

industrializado obtido da carne moída dos animais, adicionado 

ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido 

a processo tecnológico adequado, devendo a textura, cor, sabor 

e odor serem característicos, apresenta praticidade de preparo 

e de rápida saciedade, por isso tornou-se um produto 

consumido por todas as classes populares (BRASIL, 2000, 

OLIVEIRA et al., 2013).  

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Hambúrguer, este é classificado como um 
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produto cru, semi-frito, cozido, frito, congelado ou resfriado. O 

produto será designado de Hambúrguer, seguido do nome da 

espécie animal, acrescido ou não de recheio, seguido das 

expressões que couberem, como por exemplo, Hambúrguer de 

Carne Bovina ou Hambúrguer de Bovino, e Hambúrguer de 

Carne Suína ou Hambúrguer Suíno (BRASIL, 2000). 

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo 

principal propor a elaboração de formulações de 

hambúrgueres de marisco adicionados de farinha de aveia, 

como uma forma de incremento ao consumo do marisco, 

apresentando dessa forma uma opção de um produto 

inovador e rico nutricionalmente. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

OBTENÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS 

 

Os mariscos foram obtidos sob a forma congelada em 

embalagens de 1Kg em uma feira livre e os condimentos foram 

adquiridos em supermercados, ambos na da cidade de João 

Pessoa-PB. Os mariscos foram acondicionados em caixas 

isotérmicas e transportados para o Laboratório de Tecnologia 

de Pescado e Derivados (Labtep), do Centro de Tecnologia, da 

Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa. 

 

TESTES DAS FORMULAÇÕES DE HAMBÚRGUER DE 

MARISCO 

 

Todos os testes de formulação foram realizados no 

Laboratório de Tecnologia de Pescado, do Centro de 
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Tecnologia, da Universidade Federal da Paraíba - 

Labtep/CT/UFPB. 

Para testar a formulação de hambúrguer de marisco 

utilizou-se a priori a formulação sugerida por Sales, Sales e 

Oliveira (2015), para o hambúrguer de peixe, Tabela 1.  

 

Tabela 1. Formulação de Sales, Sales e Oliveira (2015) para 

“hambúrguer de peixe”. 

 
Fonte: Sales, Sales e Oliveira (2015). 

 

 

PROCESSAMENTO DOS HAMBÚRGUERES DE MARISCO  

 

Depois de realizar padronização, foram elaborados três 

formulações de hambúrguer de marisco com variação no teor 

de farinha de aveia, o processamento foi realizado em triplicata. 

 

  

Ingredientes Formulação (%) 

Peixe  96,69 

Sal 0,75 

Alho desidratado em pó 0,75 

Cebola desidrata em pó 0,75 

Ervas finas 0,16 

Pimenta branca moída  0,16 

Proteína de soja 
texturizada 

3,75 
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Tabela 2. Formulações dos hambúrgueres de marisco 

Ingredientes F 1(%) F2(%) F3(%) 

Marisco  87,95 85,45 82,95 

Sal  1,33 1,33 1,33 

Pimenta do 

reino  

0,27 0,27 0,27 

Creme de 

cebola em pó  

5,73 5,73 5,73 

Salsa 

desidratada  

0,83 0,83 0,83 

Alho granulado 1,76 1,76 1,76 

Colorau em pó  

Farinha de                                                

aveia 

2,13 

 

- 

2,13 

 

2,5                        

2,13 

 

5 

Fonte: Autores. 

 

As etapas para o processamento dos hambúrgueres de 

marisco foram: 

 

 Recepção da matéria-prima: Foram adquiridos um total 

de 6 Kg de marisco congelado. Para o processamento 

dos hambúrgueres, os mariscos foram descongelados 

sob refrigeração a 4ºC.  Após o descongelamento, os 

mariscos foram abertos e misturados, separou-se uma 

quantidade de 1,5 kg para cada processamento e 0,5 kg 

para a realização das análises físico-químicas. 

 

 Lavagem e escorrimento: Para o processamento dos 

hambúrgueres, os mariscos foram lavados em água 
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corrente para que se removesse a areia residual e 

escorridos por 15 minutos. 

 

 Pesagem e mistura dos ingredientes: Foram pesados os 

condimentos conforme as formulações e misturados 

manualmente com a matéria-prima (marisco). 

 

 Moagem: Logo após a mistura dos condimentos com o 

marisco, a mistura foi triturada em moedor-picador de 

carne, modelo Caf 5 inox, utilizando disco de 6 mm de 

abertura e de numeração 6. 

 

 Modelagem, embalagem e congelamento: Após a 

moagem, os hambúrgueres foram pesados em 50 

gramas e modelados com uso de forma de 8,5 cm de 

diâmetro. Depois da modelagem os hambúrgueres foram 

acondicionados em bandejas de poliestireno expandido, 

recobertos com filme de polietileno, identificados e 

congelados a -18ºC. 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

A caracterização físico-química foi determinada no 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos - Controle de 

Qualidade (LTA) do CT – UFPB – Campus I, conforme exposto 

a seguir: 

 

 Umidade: Pelo método da secagem em estufa comum a 

105ºC conforme o Instituto Adolfo Lutz (2008);      



DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E 
MICROBIOLÓGICAS DE HAMBÚRGUERES DE MARISCO (Anomalocardia 

brasiliana) ADICIONADOS DE FARINHA DE AVEIA 

241 
 

 Cinzas: De acordo com o método gravimétrico por 

incineração à 550º C em mufla comum, segundo Instituto 

Adolfo Lutz (2008);       

 Lipídeos: Pelo método de BLIGH e DYER (1959);  

 Proteínas: Pelo método de Kjeldahl segundo o Instituto 

Adolfo Lutz (2008); 

 

A determinação do valor calórico do marisco e do 

hambúrguer de marisco foi calculado conforme os coeficientes 

descritos por Torres et al. (2000) apud Watt e Merril (1963), 

aplicando-se a Equação 1.  Nesse sentido, para determinar o 

valor calórico, será determinado o teor de carboidratos por 

diferença, excluindo-se as fibras e o amido. 

 

VC=(4,0×Proteínas(%))+(4,0×Carboidratos(%))+(9,0×lipídeos 

(%))      (Equação 1) 

 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS 

 

As análises microbiológicas das amostras dos 

hambúrgueres e da matéria prima de marisco foram realizadas 

no Laboratório de Tecnologia de Alimentos - Controle de 

Qualidade (LTA) do CT – UFPB – Campus I. As análises foram: 

Coliformes Totais e Termotolerantes, contagem de 

Staphylococcus aureus, pesquisa de Salmonella e Clostridium 

sulfito Redutores. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata e seguindo os métodos oficiais exigidos pelo Ministério 

da Agricultura, e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, Resolução nº 12, de 02/01/2001 (BRASIL, 2001). 



DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E 
MICROBIOLÓGICAS DE HAMBÚRGUERES DE MARISCO (Anomalocardia 

brasiliana) ADICIONADOS DE FARINHA DE AVEIA 

242 
 

A determinação de Coliformes Totais e Termotolerantes 

foi realizada pela técnica dos tubos múltiplos (100 , 10-1 e 10-2). 

Empregou-se, como meio presuntivo, o Caldo Lauril Sulfato 

Triptose (LST), com incubação a 35 °C, por 48 horas. Após 

leitura, os tubos positivos foram repicados para Caldo Verde 

Brilhante (VB), a 2 % de lactose e incubados a 35°C por 48 

horas para indicação da presença de Coliformes Totais, visando 

a indicação de Coliformes Termotolerantes os tubos positivos 

foram transferidos para o caldo E. Coli (EC) e incubados a 

44,5°C por 24 horas. 

Para a avaliação de Staphylococcus aureus, pesou-se 11 

g das amostras e adicionou-se em 99 ml de água peptonada, 

em seguida foram feitas diluições 10-2 e 10-3 em 9ml de solução 

salina de água peptonada a partir da diluição 10-1, foram 

inoculadas em meio Ágar Vogel-Johnso´s, sob temperatura de 

36 oC, por 24 à 48 horas. Para a confirmação foram escolhidas 

as placas que continham de 20 a 200 colônias típicas, foram 

isoladas a raiz quadrada do número total de colônias, com um 

mínimo de cinco, em tubos de caldo BHI e Ágar Nutriente 

inclinado a 36°C por 24 horas. Transcorrido esse tempo, para a 

comprovação bioquímica foi utilizado os teste de catalase e 

coagulase.  

Para a determinação de Clostridium sulfito Redutores 

utilizou-se a técnica dos tubos múltiplos semelhante a análise 

de Staphylococcus aureus. Foi distribuído alíquotas de 1,0 ml 

de cada diluição ao centro da placa de Petri estéreis, 

adicionando-se cerca de 15 ml de Ágar Triptona Sulfito 

Cicloserina (TSC) para contagem, previamente fundido e 

resfriando a 45°C, numa superfície plana, após a mistura do 

inóculo com o meio de cultura, esperou-se a completa 
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solidificação e em seguida realizou-se a incubação das placas 

a 46°C por 24 horas, em jarra de anaerobiose com o evelope 

protetor de CO2 e H2 ( sistema GASPAK) e o papel indicador de 

anaerobiose.  

Para a pesquisa de Salmonella, utilizou-se 225 mL de 

água tamponada e 25 g de amostra, sob temperatura de 36 ºC, 

por 24 horas. Em seguida, transferiu-se alíquotas de 1 mL 

dessa suspensão para 9 mL de Caldo Selenito Cistina (SC) e 1 

ml para 9 mL de Caldo Tetrationato (TT) e incubados a 36 oC, 

por 24 horas. Após esse período, realizaram-se semeaduras, 

em placas de Petri, contento Agar Bismuto Sulfito (BS) e Agar 

Verde Brilhante (VB). Repetiu-se esse procedimento para o 

Caldo SC, incubando as placas invertidas a 36 oC por 24 horas. 

O teste bioquímico para confirmação não foi realizado pois não 

houve desenvolvimento de colônias típicas. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram tratados pelo Microsoft Excel versão 

2010, para obtenção das médias. Os resultados obtidos nas 

análises foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e os 

tratamentos estatisticamente diferentes foram comparados 

através do teste de Tukey em nível de 5% de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização físico-química 

 

Na Tabela 2 encontram-se os dados da composição 

centesimal  dos hambúrgueres de marisco com adição de 

farinha de aveia. Como pode ser visto, a umidade, carboidratos 

e lipídeos, referentes à formulação F3 com adição de 5% de 
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farinha de aveia diferiu estatisticamente (p<0,05) da F1 e F2, já 

as cinzas e proteínas a F3 variou-se apenas da F2 e ambas não 

apresentaram diferenças estatísticas da F1 que não foi 

acrescentada da farinha de aveia. Para o valor calórico todas 

as amostras diferiram entre si. 

 

Tabela 2. Composição centesimal do marisco e das 

formulações de hambúrgueres de marisco 

Componentes F1 F2 F3   

Umidade (%) 66,11a 65,33a 62,93b 

Cinzas (%) 3,46ab 4,08b 2,28a 

Lipídios (%) 3,64a 4,73a 2,29b 

Proteínas (%) 18,50ab 17,63b 19,13a 

Carboidratos 
(%) 

8,28a 8,23a 14,80b 

Valor calórico 
(Kcal/100g) 

139,92a 146,05b 143,046c 

     

Fonte: Dados da pesquisa. Médias, em uma mesma linha, seguidas de 
diferentes letras minúsculas apresentam diferença significativa (p≤0,05) 

 

Ao analisarmos a tabela 2, para o parâmetro umidade 

pode-se dizer que a adição de 5% da farinha de aveia interferiu 

diretamente no teor de umidade do hambúrguer, uma vez que 

a formulação F3, foi a que apresentou o menor valor para esse 

parâmetro.  

Trevisan (2016), estudando o efeito da adição de fibra de 

aveia sobre as propriedades físico-químicas de hambúrguer 

cozido e congelado com redução de gordura e sal, obteve o 

valor de 59,87% para a formulação com adição de 6% de 
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farinha de aveia mostrando que a adição de 6% de fibra de 

aveia contribuiu para diminuir a umidade dos hambúrgueres. 

Para BIS (2016) a utilização de 3% e 6% de fibra de 

aveia aumentou o rendimento de hambúrguer de carne bovina 

com reduzido teor de gordura, quando comparado com as 

formulações com 20% e 10% de adição de gordura.  

Rocha (2015), encontrou valores para umidade de 

(60,76, 63,44% e 64,40%), proteínas (19,33%, 18,88%, 

19,78%), cinzas (2,37%, 2,41% e 2,30%), lipídeos (16,66%, 

14,42%, e 13,40%), em amostras de hambúrgueres com 

redução de 5% e 7% da carne bovina e adição de 1% de fibra 

de ervilha.  

Com relação à fração de cinzas do hambúrguer F3 com 

2,28%, o mesmo está em concordância com os teores de 

cinzas encontrados por Machado (2014), na avaliação da 

qualidade nutricional de hambúrgueres suplementados 

com farinha de quinoa, com valores de variando de 2,80% 

a 3,03%). 

A concentração de lipídeos 2,29% está em 

concordância aos valores encontrados por Rocha (2013), 

porém para os hambúrgueres, sem adição de farinha aveia e 

com adição de  2,5% observou-se diferença significativa 

(p<0,05) , mostrando que quando se adiciona uma 

porcentagem adequada de fibras pode haver uma diminuição 

no teor de lipídeos. Isto pode ser explicado pela composição 

da aveia apresentar baixo teor de lipídeos e elevado teor de 

carboidratos. Desta maneira, observa-se uma influência 

positiva do cereal em termos de reduzir a gordura dos 

alimentos e aumentar o teor de fibras. 
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Ferreira (2015), na elaboração de hambúrgueres 

suínos adicionados com diferentes níveis de farinha do 

sabugo de milho em base úmida, encontrou uma diminuição 

nos teores de lípideos, variando de 17,25% a 13,51%, à 

medida que se aumentava a concentração da farinha.  

Os teores de proteínas (18,50%, 17,63% e 19,13%)  

foram superiores ao encontrados Melo (2014)  ao avaliar a 

qualidade do fishbúrger de carne mecanicamente separada de 

tilápia do nilo adicionado de fibra de trigo e óleo de milho. 

Contudo esses valores foram inferiores ao encontrados por 

Machado (2014), quando na avaliação da qualidade nutricional 

de hambúrgueres suplementados com farinha de quinoa, 

obtendo valores para proteínas de 19,65% a 20,41%. 

Machado (2014) obteve teores de carboidratos variando 

de 1,97% a 5,52% para as amostras in natura dos 

hambúrgueres, inferior aos encontrados nesse estudo. 

Rocha (2013), na elaboração de produtos tipo 

“hambúrguer” defumado de fígado bovino adicionado de aveia 

verificou que o aumento da concentração de farinha de aveia 

proporcionou redução do valor de lipídeos e aumento do teor de 

carboidrato que variarou entre 8,88% e 15,85%, sendo 

observado maior teor para a amostra composta pelo maior 

percentual de farinha de aveia (10%), corroborando com os 

resultados expostos aqui, onde se observa um aumento 

considerável de carboidratos na amostra com 5% de fibras.  

  Para o valor calórico todas as amostras diferiram entre 

si, valores superiores aos hambúrgueres de marisco foram 

encontrados por Machado (2014) variando o valor calórico de 

(154kcal/100 a 174kcal/100). 
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De acordo com o levantamento teórico realizado não 

foram encontrados hambúrgueres elaborados com marisco. Tal 

fato faz crer que o hambúrguer de marisco é um produto 

diferenciado dos demais similares como o fishbúrguer, esse já 

disponível no mercado paraibano. Entretanto, essa dificuldade 

trouxe à equipe executora maior motivação para testar 

formulações e leva a crer que o hambúrguer de marisco pode 

ser promissor tendo em vista a matéria prima disponível no 

mercado litorâneo da Paraíba aliado à simples tecnologia de 

fabricação. 

Para o hambúrguer de marisco, comparou-se os 

resultados de lipídios e proteínas com a legislação vigente 

(BRASIL, 2000), que diz respeito à identidade e qualidade de 

hambúrguer: gordura máxima de 23% e proteína mínima de 

15%, e constatou-se que estes parâmetros estão em 

concordância com a referida legislação. Ou seja, os teores de 

gordura encontrados nos hambúrgueres de marisco foram de 

3,64% a 4,73%, valor muito inferior ao exigido pela legislação, 

e de proteínas de 17,63% a 19,13%, valor superior ao 

estabelecido pela legislação. Dessa maneira, o hambúrguer de 

marisco pode ser uma alternativa de alimento saudável e 

nutritivo, pois o mesmo é rico em proteína e baixo teor de 

gordura. 
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Análises microbiológicas 

 

 Nas análises microbiológicas foram avaliados os 

parâmetros exigidos pela legislação brasileira (ANVISA – RDC 

12/2001).  

 Os resultados obtidos para análise microbiológica 

encontram-se apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resultados das Análises microbiológicas das 

amostras dos hambúrgueres de marisco adicionados com 

farinha de aveia 

Análises F1 F2 F3 

Coliformes 
termotolerantes 
NMP/g 

- - - 

Coliformes 
totais NMP/g 

7,5x101 1,1x103 4,3x101 

Contagem de 
Staphylococcus 
coagulase 
positiva UFC/g 

- - - 

Pesquisa em 
Salmonella (em 
25g) 

- - - 

Clostridium 
sulfito 
redutores 
NMP/g 

-       - -  

    
Fonte: Autor. NMP/g – Número mais provável . UFC – Unidade formadora 

de colônia, (-) ausente. 
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Os resultados obtidos para os microrganismos pesquisados, 

presença ou ausência de Salmonella SP, contagem de 

Staphylococcus aureus, Clostridium sulfitos redutores e 

Coliformes termotolerantes ficaram abaixo aos padrões 

estabelecidos pela legislação brasileira para produtos à base de 

pescado refrigerados ou congelados, onde determinam 

contagem máxima de 10³ (NMP/g) para coliformes a 45 ºC/g e 

contagem de staphylococcus coagulase positiva e ausência de 

Salmonella spp em 25 g (BRASIL, 2001), os únicos valores 

encontrados foram para Coliformes totais, porém a legislação 

não indica limites para coliformes totais em produtos à base de 

pescado.  

           Valores acima de 102 NMP/g em carne de pescado 

indicam controle rígido das condições higiênico-sanitárias de 

elaboração e comercialização deste produto (QUADROS, 2015)  

Segundo Mafra (2016) a contagem de coliformes a 35°C 

tende a ser maior por conter diversas bactérias (entéricas e não 

entéricas) capazes de fermentar a lactose com produção de gás 

em 48 horas, enquanto os coliformes a 45°C é um subgrupo dos 

coliformes a 35°C. 

O índice de coliformes a 45 °C é utilizado como indicador 

de contaminação fecal recente, e indica a possibilidade da 

presença de patogênicos intestinais nos alimentos (LIMA, 

2014). Peixes que apresentam contagem de coliformes a 45°C 

acima de 103 NMP/g são considerados impróprios para 

consumo, por indicar contaminação fecal recente e possível 

presença de patógenos intestinais no alimento (BRASIL, 2001). 

Cristofel (2014) encontrou resultados semelhantes em 

seu trabalho de elaboração de hambúrguer de tilápia 

(oreochromis niloticus) enriquecido com ingrediente 
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funcional e resíduo de guabiroba (campomanesia 

xanthocarpa), para as análises de contagem de coliformes a 

45°C, Estafilococos coagulase positiva e Salmonela sp. 

 Costa (2017), também está em concordância com os 

resultados encontrados nesse trabalho, em seus estudos sobre 

hambúrgueres crus de CMS de tilápia. 

 Os resultados mostram que os procedimentos higiênico-

sanitários não foram deficientes em alguma etapa do processo 

visto que a presença de Escherichia coli é uma indicação útil de 

contaminação pós sanitização ou pós processo (DUARTE, 

2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os hambúrgueres de marisco apresentaram 

características de composição centesimal, parâmetros físico-

químicos e microbiológicos desejáveis e de acordo com a 

legislação. A presença de farinha de aveia no produto 

aumentou o teor de carboidratos, favoreceu a presença de 

fibras e reduziu o teor de lipídeos. 

A elaboração de hambúrgueres adicionados de farinha 

de aveia vem de encontro ao desenvolvimento de produtos 

alimentícios que atendam à demanda do público por produtos 

saudáveis, nutritivos, funcionais e práticos para o consumo, 

verifica-se a potencialidade de produção e novos estudos para 

esse produto alimentício. 
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RESUMO: A doença celíaca é descrita como uma 
intolerância à ingestão de glúten, enteropatia de caráter 
autoimune que agride pessoas que possuem 
predisposição para tal, causando atrofia parcial e total da 
mucosa e intestino delgado proximal propiciando a má 
absorção. A doença apresenta como forma primordial o 
tratamento dietético que consiste na completa exclusão do 
glúten da alimentação, vindo a apresentar resultados 
promissores. Atualmente é notável a crescente demanda 
por alimentos que atendam as necessidades de indivíduos 
que possuem a doença celíaca, contrastando com o nível 
de oferta de produtos que tenham boa qualidade sensorial 
e apresentem um custo benefício acessível para a 
população como um todo, tornando a substituição do 
glúten nas formulações alimentícias um grande desafio 
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tecnológico para produtos de panificação, destacando-se 
entre eles os pães e fazendo com que procure-se cada vez 
mais êxito na elaboração de produtos que atendam à essas  
necessidades visto que seu desenvolvimento pode 
contribuir para a satisfação do consumidor, promovendo 
além da nutrição, a saúde e segurança de quem irá 
consumir. Diante do exposto, o presente trabalho tem por 
finalidade a realização de revisão da literatura científica 
quanto a doença celíaca e a utilização de diferentes 
farinhas livres de glúten, como farinha de arroz, inhame e 
batata integral na elaboração de pães como alternativa para 
pacientes celíacos. 
Palavras-chave: Dieta Livre de Glúten; Produto Dietético;  
Alimentação Alternativa.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doença celíaca trata-se de uma enteropatia de caráter 

autoimune que agride pessoas que possuem predisposição, 

causando atrofia parcial e/ou total da mucosa do intestino 

delgado propiciando má absorção (BERGAMO et al., 2017). 

Pode ser descrita também como uma intolerância à ingestão de 

glúten, um complexo estrutural proteico encontrado no trigo, 

assim como em outros cereais como cevada, centeio e malte 

(SAPONE et al., 2012). No Brasil a prevalência dessa doença é 

pouco conhecida, mas estima-se a existência de um portador 

da doença celíaca para cada 300 habitantes (ARAÚJO; 

ARAÚJO, 2011). 

 As frações de proteína presentes no glúten incluem 

gliadinas e gluteninas, além da secalina e da hordeína, estas 

atuam na textura e estrutura de produtos alimentícios dando-

lhes a capacidade viscoelástica que promove o aprisionamento 
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de gases durante a fermentação. Esta proteína exprime risco e 

certa inconveniência quando presente na alimentação de 

indivíduos portadores de doença celíaca, pois a mesma leva a 

ativação do sistema imune acarretando a uma cadeia de 

problemas que levam a lesão da mucosa em indivíduos 

geneticamente susceptíveis (GRAÇA et al., 2017). 

O tratamento é primordialmente dietético e consiste na 

exclusão do glúten (GRAÇA et al., 2017). Tornando-se 

necessária a contribuição e apoio de toda família e pessoas 

próximas, visto que requer esforço, dedicação e 

comprometimento. Para efetivar a prática da dieta isenta de 

glúten e assim facilitar as escolhas dos alimentos foi 

promulgada no Brasil a Lei 10.674, de 16 de maio de 2003, a 

qual determina que todos alimentos industrializados deverão 

conter em seu rótulo e bula, obrigatoriamente, as inscrições 

"contém Glúten" ou "não contém Glúten" (BRASIL, 2003). 

Atualmente é notável a crescente demanda por 

alimentos isentos de glúten, contrastando com o nível de oferta 

de produtos de boa qualidade sensorial e com custo benefício 

acessível para a população como um todo, representando a 

substituição do glúten nas formulações alimentícias como um 

grande desafio tecnológico para produtos de panificação, 

destacando-se entre eles os pães (ESPINOSA et al., 2017). 

O pão é um dos produtos alimentícios mais consumidos 

no mundo, tornando-se um dos alimentos base mais populares 

na alimentação de diversas pessoas devido ao seu valor 

nutritivo que possui em sua composição fibra alimentar e 

proteínas, além de fornecer certa variedade de vitaminas e 

minerais e energia em forma de amido. Em partida dessas 
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características o pão ainda contempla um baixo custo e 

praticidade nas dietas (ALMEIDA; SZLAPAK, 2015). 

Nas formulações tradicionais os pães são elaborados, 

em sua maioria, com farinha de trigo, sendo uma das principais 

fontes de glúten. Tornando-se necessária a elaboração de 

produtos que atendam às necessidades dos indivíduos 

celíacos, bem como qualidade semelhante a um alimento 

comum, para assim alcançar a satisfação do consumidor 

(SANTANA, 2015). 

 Dentro deste contexto, observa-se uma grande 

pertinência na utilização de farinhas isentas de glúten na 

formulação de pães, ampliando e estimulando ainda o 

aproveitamento integral dos alimentos. 

Levando em consideração os fatos mencionados, é 

questionado se a produção e a utilização de farinhas isentas de 

glúten, a partir de alimentos tais como: arroz, inhame  e batata 

inglesa integral consistiriam em alternativas para a fabricação 

de  produtos de panificação, entre eles, os pães, constituindo-

se uma alternativa para comercialização, vindo a atender as 

necessidades de um público variado. 

Tais indagações se dão pela escassez de gêneros 

alimentícios que sejam isentos de glúten, fazendo-se assim 

necessário a elaboração de novos produtos que atendam estas 

exigências. Para tanto, são reconhecidos os obstáculos diante 

da oferta pequena de alimentos adequados para as 

necessidades dos celíacos. 

 Logo,  o presente trabalho tem por finalidade revisar a 

literatura científica quanto a doença celíaca e a utilização das 

farinhas de arroz, inhame e batata inglesa integral na 
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elaboração de pães, como alternativa alimentar para os 

portadores dessa doença. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tratou-se de uma pesquisa de bibliográfica com 

abordagem descritiva (ANDRADE, 2007). Para tanto, buscou-

se estudos a respeito da doença celíaca e da dificuldade da 

elaboração de produtos para esse público, além da utilização 

do arroz, inhame e batata inglesa como alternativas na 

elaboração de pães, para esse público.  

Para o levantamento bibliográfico utilizaram-se as bases 

de dados SciELO, LILACS, Portal Periódicos CAPES, Google 

Acadêmico e Web of Science. A busca dos periódicos foi 

conduzida utilizando os descritores  “doença celíaca”, “pão,” 

“arroz”, “inhame,” e “batata inglesa”, tanto no idioma inglês 

quanto português, com o auxilio dos operadores booleanos, 

“AND” e “OR”, combinados. 

A seleção do material foi conduzida de acordo com os 

seguintes critérios de seleção e inclusão, sendo: 1) apresentar 

interrelação com o tema proposto; 2) estudos originais; 3) 

artigos científicos, teses ou dissertações; 4) publicados, de 

preferência, no período de 2008 a 2018; e 5) escritos no inglês 

ou português. Foram selecionados os materiais que 

apresentassem conformidades com pelo menos quatro dos 

cinco critérios. 

 Foram encontrados 275 artigos, após aplicação dos 

critérios, foi realizada uma leitura do título, se de interesse, foi 

realizada a leitura do resumo, sendo, portanto incluído para a 
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presente revisão. Ao final foram selecionados 33 artigos 

científicos, e 6 teses e/ou dissertações. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DOENÇA CELÍACA 

 

 A doença celíaca (DC) afeta de forma direta a absorção 

dos nutrientes da dieta de indivíduos suscetíveis geneticamente 

e ambientalmente (BOÉ et al., 2012). Os fatores ambientais, 

além do glúten tem importante relevância diante do diagnóstico 

visto que nem todas as pessoas com genética de risco que 

ingerem o glúten apresentam sintomas, se fazendo importante 

a introdução alimentar. Alimentos que contenham glúten 

ofertados antes dos seis meses podem provocar um aumento 

da incidência da doença (VAQUERO et al., 2015). 

A DC pode se apresentar em sua forma clássica com 

surgimento de sintomas como distensão abdominal, diarreia 

crônica, vômitos, desnutrição entre outros sintomas, bem como 

em formas atípicas não relacionadas com o sistema digestório 

como presença de dores nas articulações, fadiga, anemia, 

infertilidade, diminuição da densidade mineral óssea, e baixa 

estatura, além disso pode ainda apresentar forma assintomática 

(MOURA et al., 2012). 

Ao ingerir alimentos que contenham o glúten em sua 

composição uma gama de eventos, tanto a nível de resposta 

inata quanto adaptativa, vai resultar na lesão de mucosa 

intestinal característica da DC. A primeira resposta à presença 

dos peptídeos na região subepitelial da mucosa é a saliente 

entoação de IL-15 (Interleucina 15) esta sendo responsável pelo 
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estímulo direto dos linfócitos intraepiteliais (CIESUNSKI, 

KOTZE, UTIYAMA, 2016). Destacam-se como principais 

fatores de risco associados geneticamente a DC o HLA  de 

classe II Q2 e DQ8 (ONTIVEROS; HARDY; CABRERA-

CHAVEZ, 2015). O glúten presente nos alimentos interage com 

os marcadores HLA, gerando assim uma resposta imune 

anormal da mucosa e  causando lesão tecidual (SILVA; 

FURLANETTO, 2010). 

Estudos populacionais mostram que por volta de 1970 a 

DC apresentava prevalência global de cerca de 0,03% e após 

realização de novos testes essa prevalência passou ser de 

entre 0,5 – 1,26% (MARIANI et al., 2015) tornando assim 

doença celíaca como uma das enfermidades crônicas de 

patogenia genética com maior incidência, caracterizando-a 

como uma doença de importância de saúde pública podendo 

evoluir com complicações caso não identificada e tratada 

corretamente (SOUZA; REIS, 2016). 

 

3.2 FORMAS DE TRATAMENTO 

  

William  Dicke considerado o pioneiro da dieta sem glúten 

no tratamento da DC, juntamente com seus colaboradores 

iniciaram estudos na década de 30 e até o presente momento 

pode-se comprovar que os princípios do tratamento da DC não 

mudaram substancialmente desde então. Dicke iniciou em 

1934-36 experimentos com dietas isentas de trigo, publicando, 

em 1941, A simple diet for Gee-Herter's syndrome. Neste artigo 

abordou-se que, apesar da literatura recomendar como 

tratamento a dieta de Haas à base de banana, e a dieta de 

Fanconi à base de frutas e vegetais, para o tratamento da 
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doença celíaca, no presente momento em que estava 

ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, estes alimentos não 

eram de fácil acesso. Tendo em vista a situação, o autor optou 

por utilizar uma dieta simples que consistia na retirada de pão e 

biscoitos dos hábitos alimentares, observando assim as  

vantagens desta dieta naquele período em que a oferta de 

alimentos variados era escassa (SDEPANIAN-MORAIS; 

FAGUNDES NETO, 1999). 

A dieta isenta de glúten continua sendo a única terapia 

disponível e efetiva para o tratamento da DC, no entanto 

resultados promissores têm sido obtidos em vários novos 

experimentos (COSTA; BATISTA, 2017; IKEDA et al., 2018; 

LIMA et al., 2018). A alimentação isenta de glúten permite uma 

restauração completa da mucosa intestinal em grande parte dos 

casos, porém há desvantagens como o alto custo dos alimentos 

para esta dieta especifica, e a curta vida de prateleira desses 

produtos, além de apresentarem suas propriedades sensoriais 

inferiores aos alimentos que possuem glúten em suas 

composições. Estes fatores apresentam grande impacto na vida 

dos individuos que necessitam de produtos especificos, e 

continuam com baixa perspectiva de resolução (CIESUNSKI; 

KOTZE; UTIYAMA, 2016). 

Nos últimos 60 anos, vem-se  provando que uma dieta sem 

glúten (DSG) é  eficaz tanto no tratamento como nos sintomas 

gastrointestinais, apresentados por individuos intolerantes ao 

glúten, como a diarreia, bem como mostrando bons resultados 

na resolução das deficiências nutricionais (de ferro e folato, por 

exemplo) além de melhorias na normalização do crescimento e 

desenvolvimento. Demonstrou também ser um tratamento 

seguro e capaz de prevenir possíveis  complicações 
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decorrentes da  doença, incluindo o desenvolvimento de 

osteoporose, doenças autoimunes, linfoma intestinal e  

infertilidade  (ZIMMER, 2011). 

 

3.3 PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO: PÃO 

 

Destaca-se a categoria de pães, a qual é aceita e 

consumida por pessoas de qualquer faixa etária e, por isso, 

tem-se formulado produtos fontes de diversos nutrientes, 

aliando-se ao grande apelo por melhor qualidade da dieta e 

oferta de produtos que atendam às necessidades implicadas 

pelos celíacos (LIMA et al., 2015). 

 

3.4 APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS 

 

 Ainda hoje alimentos são desperdiçados de variadas 

formas, seja pela produção em excesso, dentro de cozinhas, 

durante seu pré-preparo e preparo ou mesmo pelo tempo em 

que permanecem no estoque (FRANZOSI; DANELUZ; 

BARATTO, 2018). 

No Brasil há um grande desperdício de alimentos, 

chegando a se concentrar em cerca de 26 milhões de toneladas 

ao ano (EMBRAPA, 2007). Dente os principais alimentos 

descartados as cascas e entrecascas de frutas e verduras são 

os principais desperdiçados gerando grande perda nutricional 

tanto de fibras alimentares como de minerais visto que o valor 

nutricional de alguns alimentos está concentrado nas cascas as 

quais são descartadas.  Em contrapartida a essas perdas, uma 

maneira de evitar o desperdício seria a utilização de todas as 

partes dos alimentos, sendo esta uma ação de sustentabilidade 



DOENÇA CELÍACA E A UTILIZAÇÃO DAS FARINHAS DE ARROZ, INHAME E DE 
BATATA INGLESA NA ELABORAÇÃO DE PÃES COMO ALTERNATIVA 

ALIMENTAR: uma revisão  

264 
 

e de melhora na qualidade alimentar que reduziria gastos 

exacerbados com a compra de alimentos e reduziria também o 

desperdício, além de trazer um auxílio necessário na melhora 

do valor nutricional das preparações e apoio na manutenção de 

uma alimentação equilibrada e regulação do intestino visto o 

papel das fibras na homeostase do corpo humano (AUGUSTO 

et al., 2017). 

Segundo Augusto et al., (2017) a prática de aproveitar 

integralmente os alimentos tem sido relatada como medida de 

fácil entendimento, além de caracterizar uma prática aceita 

como ecologicamente correta e sustentável que utiliza com 

maior eficiência os recursos naturais ofertados e estimula a 

diversificação dos hábitos alimentares contribuindo para 

alimentação adequada em nutrientes obtida através do 

consumo das partes não convencionais dos alimentos. 

 Deste modo, ao utilizar-se o alimento integralmente é 

propiciada uma maneira de incrementar a culinária diária, 

tornando possível a elaboração de novas receitas, além de 

enriquecer nutricionalmente a dieta, proporcionando um melhor 

aporte de nutrientes e fibras (STORCK et al., 2013). 

Desta forma, tendo em vista o sentido das relações 

estabelecidas anteriormente, a técnica de obtenção de farinhas 

a partir de tais resíduos descartados tem sido utilizada com o 

intuito de realizar elaboração de produtos de panificação e 

massas alimentícias, ampliando a oferta de produtos funcionais, 

inclusive para indivíduos que convivem com a doença celíaca, 

os quais possuem como único tratamento a exclusão do glúten 

da dieta.   

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (2005), farinhas são descritas como produtos obtidos 
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a partir de partes comestíveis de uma ou mais espécies de 

leguminosas, frutos, cereais, sementes, tubérculos e rizomas, 

por moagem e ou outros processos tecnológicos considerados 

seguros para a produção de alimentos. A designação da farinha 

deve ser seguida do nome comum da espécie vegetal utilizada. 

Sendo assim, farinha de casca de batata, pode ser considerada 

como aquela obtida pela moagem adequada da casca de 

batata, sofrendo todo um processo tecnológico para adequar-

se ao uso a que se destina. 

 

3.4.1 Farinha de arroz 

 

 O arroz é um cereal com grande teor de amido, e um dos 

principais alimentos consumidos em muitas partes do mundo, 

mas que apesar de sua elevada utilização não está livre de 

desperdícios que acabam gerando considerável perda de 

rendimento na produção do grão polido, forma na qual é maior 

seu consumo no Brasil. Afim de diminuir tais desperdícios o 

subproduto vem sendo transformado em farinha, uma 

alternativa de substituição parcial ou totalmente a farinha de 

trigo, em variados alimentos, como nos produtos de confeitaria 

e panificação (SOUZA et al., 2013). Além de ser rico em amido, 

o arroz é ainda uma excelente fonte de energia, proteínas, 

vitaminas e minerais, e possui baixo teor de lipídios 

(CARDOSO, 2003). 

 Ao refletir a acerca de preocupações atuais sobre 

problemas de saúde vinculadas a problemas alimentares, tem-

se objetivado criar novas alternativas de interesse comercial 

que atendam às prioridades de indivíduos com necessidades 

alimentares especificas como a doença celíaca (IKEDA et al., 
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2018). Partindo da busca por alternativas viáveis que atendam 

ao padrão dos consumidores a farinha de arroz tem sido posta 

como um dos ingredientes mais utilizados na elaboração de 

produtos sem glúten, tendo em vista que o arroz é 

hipoalergênico, incolor e bem aceito (CAPELLA, 2008). A 

farinha de arroz pode ser obtida através da moagem dos grãos 

polidos inteiros ou quebrados obtidos do processo de 

beneficiamento industrial do arroz (CARDOSO, 2003; ELIAS; 

FRANCO, 2006). 

 Ao que diz respeito a questões ecológicas e sustentáveis 

a possibilidade de utilizar a farinha de arroz na elaboração de 

produtos de panificação como pães aumenta o valor associado 

a esta matéria-prima considerada subproduto do 

beneficiamento, uma vez que os grãos quebrados têm pouca 

utilização industrial e são por muitas vezes desperdiçados 

(TEDRUS et al., 2011). 

 

3.4.2 Farinha de inhame 

 

 O inhame (Dioscorea sp.) é caracterizada como uma 

planta monocotiledônea, herbácea, trepadeira, que se adapta 

facilmente ao clima tropical e subtropical.  Possui excelente 

qualidade nutritiva e energética, sendo rica em diversas 

vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, niacina), vitamina 

A, vitamina C (ácido ascórbico) além de carboidrato, sendo o 

amido o principal, contendo ainda teores apreciáveis de 

proteínas e fibras (OLIVEIRA et al., 2007). O seu cultivo é maior 

principalmente na Ásia, África, México, Caribe e América do 

Sul, no Brasil os maiores produtores estão localizados nos 
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estados da Paraíba e Pernambuco (SANTOS; MACÊDO, 

2002). 

 Por ser um alimento de grande qualidade nutritiva, 

energética e conter um preço acessível, o inhame é tido como 

item importante na alimentação dos brasileiros, podendo ser 

considerado como uma fonte viável de matéria prima para 

indústria de alimentícia (PESSOA et al., 2017).  Neste contexto, 

o inhame vem ganhando destaque na produção de novos 

produtos, atraindo assim o interesse da indústria e 

possibilitando um incremento na cadeia alimentícia, bem como 

novas possibilidades de alimentos alternativos com caráter 

voltado a atender necessidades especiais (CRIVELARO, 2008). 

 O processamento realizado para extração da farinha do 

inhame possui a vantagem de essa não conter glúten, e assim 

poder ser uma alternativa para indivíduos com doença celíaca, 

além de apresentar características tecnológicas desejáveis de 

seu amido (AMARAL; SOUTO; BARBOSA, 2010). 

Os produtos de panificação como o pão elaborado com 

essas farinhas podem promover a redução do impacto causado 

pela DC na vida dos celíacos, bem como pode trazer melhoria 

da qualidade de vida, assim como diminuir a possibilidade de 

ocorrer reincidentes decorrentes de alimentação inadequada 

(OLIVEIRA 2018). 

 

3.4.3  Farinha de batata inglesa integral 

 

 A batata inglesa atualmente é considerada como  quarta 

fonte alimentar da humanidade e sua produção no Brasil é 

aproximadamente 2,5 milhões de toneladas, anualmente. Sua 
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principal forma de utlização é “in natura” ( FREITAS et al., 

2005).  

Segundo a Associação Brasileira da Batata (2005) A 

batata, além de rica em carboidratos, possui ainda proteínas de 

alto valor biológico, quantidade significativa de vitamina C e 

algumas do complexo B, contêm também niacina, que mantém 

a saúde da pele, nervos e aparelho digestivo, tiamina e vitamina 

B6, sendo também boa fonte de sais minerais como ferro, 

fósforo, magnésio e potássio que unido com o sódio traz 

contribuição para a manutenção da concentração do líquido das 

células.  No que diz respeito a casca, a mesma concentra boa 

parte dos nutrientes citados, e em especial ferro, cálcio, 

potássio, fósforo, zinco, vitamina B e quantidade considerável 

de fibra (FUKELMANN, 2004). 

Diante da importância de aproveitar os resíduos 

industriais e minimizar os desperdícios, bem como os impactos 

ambientais, torna-se indispensável a busca por alternativas 

viáveis para aproveitar o que normalmente é descartado e 

transformar em novos produtos para consumo humano 

(GARMUS, 2009). O surgimento de tais resíduos industriais 

ocorre não apenas nas operações preparatórias de escolha, 

seleção e limpeza da matéria-prima, mas também nas diversas 

fases durante todo o processamento industrial (PEREIRA et al., 

2009).  

Quanto ao que diz respeito ao desperdício das cascas da 

batata, estima-se que que no Brasil sejam descartadas 

anualmente mais de 300 mil toneladas de cascas, 

caracterizando riscos ao meio ambiente visto que o descarte 

proveniente do processamento da batata, pode trazer 

problemas de poluição. Em países da Europa a irrigação de 
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solos com a água residual da batata contamina a superfície dos 

mesmos (produzindo formação de espuma na superfície de 

solos congelados), além de trazer odores desagradáveis e levar 

nitrogênio e fósforo para a água do subsolo (OLSEN, 2005). 

Visando diminuir o desperdício e poluição, a casca da 

batata, comumente descartada pode ser usava no preparo dos 

mais variados pratos deste tubérculo, pode e deveria ser 

aproveitada no consumo humano. Adequadamente lavada e 

higienizada, pode ser utilizada em formulações como a de 

produtos de panificação, realizando processamento da farinha, 

visto que a mesma possui grande valor nutricional, tornando-se 

assim uma alterativa para indivíduos com DC em substituição à 

farinha de trigo, podendo ser usada também como aromatizante 

e agente antiendurecimento, reduzindo a velocidade de 

ressecamento da farinha em produtos de panificação 

(FERNANDES et al., 2008). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Com o constante desenvolvimento e descobertas da 

tecnologia de alimentos e da ciência é possível perceber que 

uma alimentação adequada, livre de glúten, é capaz melhorar 

significativamente o quadro de pacientes celíacos, além de 

prevenir possíveis deficiências nutricionais causadas pela 

doença. Cabe ao profissinal nutricionista em concenso com o 

que se é planejado na tecnologia de alimentos o desfio de 

elaborar planos alimentares nutricionalmente equilibrados e  

adequados para tal finalidade, bem como ofertar os 

suplementos vitamínicos e minerais necessários, além de 

avaliar os fatores que influenciam a qualidade de vida do 
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paciente celíaco e a sua adesão à dieta, é papel do profissional 

também proporcionar outras fontes de informação e/ou 

recursos sobre a doença celíaca (ADA, 2009), entre elas, a 

elaboração de produtos alimentícios alternativos, sendo de 

importante relevância a realização de mais estudos a cerca da 

temática. 
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RESUMO: O glúten é uma proteína responsável principalmente 
pela elasticidade e extensibilidade da massa dos pães, é 
formado pela gliadina e a glutenina através da ação mecânica 
e presença de água. Pessoas que possuem a doença celíaca, 
são geneticamente predispostas e devem se alimentar de 
alimentos isentos de glúten. A doença celíaca caracteriza-se 
por ser uma inflamação crônica no intestino delgado que ocorre 
devido a ingestão de alguns cereais.  Para esse grupo de 
pessoas, os alimentos devem ser elaborados com ingredientes 
diferenciados, mas devendo apresentar as características dos 
alimentos convencionais. Nesse contexto, objetivou-se 
identificar e descrever artigos científicos encontrados na 
literatura sobre alimentos livres de glúten enfatizando suas 
principais características. Este estudo constitui-se de uma 
revisão bibliográfica no qual realizou-se consulta nos idiomas 
inglês e português, abrangendo artigos publicados entre 2013 
e 2018. Os descritores utilizados foram glúten, panificação, 
bakery, doença celíaca, celíaco, celiac disease, celiac. Os 
trabalhos selecionados abrangem pesquisas sobre alimentos 
livres de glúten e fornecem informações referentes as suas 
características. Diante do exposto, conclui-se que a elaboração 
de produtos isentos de glúten pode ser considerada uma 
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alternativa promissora, visto que disponibilizará uma melhoria 
da qualidade alimentar da população celíaca. 
Palavras-chave: Celíaco. Doença celíaca. Panificação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Na busca constante por uma alimentação saudável, 

muitas pessoas preferem consumir pães sem glúten ao invés 

dos tradicionais, por influências da mídia que os convence que 

esses contenham em sua preparação mais vitaminas, minerais 

e fibras e leva ao emagrecimento. Existe ainda um número de 

pessoas que são obrigadas a substituir esses pães por pães 

sem glúten, por serem portadores da doença celíaca (FERRAZ; 

CRUZ; FREITAS, 2016). 

A doença celíaca caracteriza-se pela intolerância 

permanente ao glúten, que é encontrado no trigo, centeio, 

cevada, aveia e malte, em indivíduos geneticamente 

suscetíveis (GIARETTA et al., 2014; HUERTA, 2015). O único 

tratamento para esta doença é a eliminação, em caráter 

permanente, destas proteínas da dieta. Por apresentar 

propriedades viscoelásticas ímpares, a remoção do glúten 

prejudica as características físicas e sensoriais dos produtos de 

panificação (NASCIMENTO, 2014). 

A exclusão do glúten da dieta é um grande desafio, pois 

muitos produtos que o contém fazem parte dos hábitos 

alimentares da população (MARIANI et al., 2015). 

Com o aumento da demanda por produtos isentos de 

glúten, além da variedade e qualidade esperada, o 

desenvolvimento destes produtos vem aumentando fortemente. 

Com o intuito de se obter características sensoriais cada vez 

melhores a utilização de amidos, hidrocolóides e fontes 
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protéicas nesses produtos apresentam-se como as alternativas 

mais presentes na elaboração de tais produtos (SIMON, 2014). 

Nesse contexto, objetivou-se identificar e descrever 

artigos científicos encontrados na literatura sobre alimentos 

livres de glúten enfatizando suas principais características. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica no 

qual realizou-se consulta nos idiomas inglês e português, 

abrangendo artigos publicados entre 2013 e 2018. Os 

descritores utilizados foram glúten, panificação, bakery, doença 

celíaca, celíaco, celiac disease, celiac. 

Os trabalhos selecionados abrangem pesquisas sobre 

alimentos livres de glúten e fornecem informações referentes as 

suas características. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

DOENÇA CELÍACA 

 

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia de origem 

genética, caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, 

atrofia da mucosa do intestino delgado e consequente má 

absorção de nutrientes. O tratamento da DC consiste na 

introdução de dieta sem glúten de forma permanente 

(KAMIOKA; STEDEFELDT; DOMENE, 2013; FRANCO, 2015). 

O glúten é uma fração proteica encontrada em cereais como o 

trigo, o centeio, a cevada e a aveia (CORTAT et al., 2015). 



DOENÇA CELÍACA E A UTILIZAÇÃO DAS FARINHAS DE ARROZ, INHAME E DE 
BATATA INGLESA NA ELABORAÇÃO DE PÃES COMO ALTERNATIVA 

ALIMENTAR: uma revisão  

279 
 

Massas alimentícias, em geral, são elaboradas com 

farinha de trigo comum (Triticum aestivum), a qual, por sua vez, 

ao ser submetida a agitação mecânica, na presença de água 

desenvolve uma complexa rede proteica denominada glúten. O 

glúten é formado pelas proteínas gliadina e glutenina (ALBANI; 

SANTOS, 2015) 

Em consequência da ingestão de glúten o organismo das 

pessoas celíacas desenvolve uma reação imunológica contra o 

próprio intestino. A dieta isenta de glúten é o único tratamento 

conhecido para esta patologia, adotada para toda a vida, deve 

ser rigorosa, completa, equilibrada e variada (AFONSO; 

JORGE; MOREIRA, 2016). 

Específica e restritiva, a dieta do celíaco pode apresentar 

uma demanda crescente de produtos, como pães, massas, 

embutidos e bebidas alcoólicas com formulações especiais 

(KAMIOKA; STEDEFELDT; DOMENE, 2013). O pão sem glúten 

é o produto que os celíacos gostariam de encontrar com maior 

facilidade no mercado permitindo ampla distribuição dos 

produtos com baixo custo, além da praticidade (FRANCO, 

2015). 

O glúten pode determinar a qualidade da farinha de trigo, 

conferindo às massas características como elasticidade e 

capacidade de absorver água, o que torna a elaboração de 

produtos de panificação isentos de glúten um desafio (VIEIRA 

et al., 2015).  

A utilização de ingredientes não convencionais em 

alimentos pode representar uma alternativa para a substituição 

do glúten, visando às propriedades tecnológicas do ponto de 

vista das características físico-químicas e sensoriais, de forma 

que os consumidores não venham a rejeitar mudanças na 
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palatabilidade, textura, odor e aparência dos produtos finais. 

Muitos pesquisadores têm buscado avaliar a utilização de 

matérias-primas diferentes do trigo na elaboração de novos 

produtos, com foco na exploração das propriedades funcionais 

e tecnológicas dos componentes destas matérias-primas. Os 

biscoitos têm sido um dos principais alvos da indústria de 

alimentos, que busca desenvolver produtos que venham a 

atender as necessidades de públicos específicos, como é o 

caso dos portadores da doença celíaca e aqueles com 

intolerância à lactose (VIDAL, 2016). 

 

ALIMENTOS GLÚTEN FREE 

 

A chia é um grão altamente nutritivo devido ao seu 

elevado conteúdo de proteínas, fibra alimentar e ácidos graxos 

essenciais, em presença de água, ela exsuda um gel 

transparente mucilaginoso que possui propriedades 

emulsificantes, isso a torna um excelente ingrediente para ser 

utilizado como substituto de gorduras e gomas na indústria da 

panificação. Em estudo de Huerta (2015) avaliou-se o efeito da 

farinha de chia (Salvia hispânica L.) na qualidade física, 

microbiológica, nutricional e sensorial de pães sem glúten 

elaborados sem adição de goma e gordura. Foram realizadas 

análises de composição química nas farinhas e nos produtos 

desenvolvidos. Para determinar a qualidade dos pães, foram 

desenvolvidas análises de volume específico, elevação da 

massa, perdas por cocção, atividade de água, textura, cor da 

crosta e miolo. A contagem de bolores e leveduras foi realizada 

durante cinco dias de estocagem e a aceitabilidade e intenção 

de compra dos pães foi avaliada através de um teste afetivo 
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com 50 provadores não treinados. A composição centesimal 

dos pães indica que a farinha de chia quando adicionada a 

formulação aumenta o valor nutricional e diminui o teor de 

carboidratos. Todos os parâmetros de textura foram 

influenciados com a substituição parcial das farinhas de arroz e 

soja por farinha de chia, a cor dos pães tornou-se mais escura 

e houve diminuição do volume específico e das perdas 

ocasionadas durante a cocção. Com relação a análise 

sensorial, para os pães elaborados sem goma, a formulação 

que continha 2,5% de farinha de chia em substituição as 

farinhas de arroz e soja foi a mais aceita com valores próximos 

a 5, escore representado na escala por gostei, já para os pães 

elaborados sem gordura todos os tratamentos não 

apresentaram diferença significativa para sabor e textura com 

relação ao padrão. O tratamento com 2,5% de farinha de chia 

apresentou intenção de compra semelhante ao padrão para 

ambos os casos. A adição de farinha de chia na elaboração de 

pães sem glúten sem goma e gordura resultou em um produto 

que pode ser uma alternativa de alimento saudável para o 

consumidor celíaco, porém sugerem-se mais estudos que 

busquem a melhoria dos parâmetros de textura dos pães. 

Lima et al. (2015) avaliaram a farinha da entrecasca de 

melancia, desenvolveram e estudaram a aplicação desta 

farinha em biscoitos sem glúten (CT), fonte de fibra (F1) e com 

alto conteúdo de fibra alimentar (F2). A farinha obtida por 

secagem convectiva (60 ºC; velocidade   3m s-1, 240 min) e 

trituração apresentou rendimento de 1,84%.  As formulações de 

biscoitos com adição de diferentes concentrações de farinha de 

entrecasca de melancia respeitaram o disposto na RDC no 

54/2012. A matéria in natura, farinha e biscoitos foram 



DOENÇA CELÍACA E A UTILIZAÇÃO DAS FARINHAS DE ARROZ, INHAME E DE 
BATATA INGLESA NA ELABORAÇÃO DE PÃES COMO ALTERNATIVA 

ALIMENTAR: uma revisão  

282 
 

analisados quanto aos parâmetros físico-químicos, sendo   

esses   dois   últimos   analisados ainda quanto aos atributos 

físicos.  Os biscoitos foram caracterizados quanto à 

microbiologia e análise sensorial. Os resultados foram 

avaliados por teste de Tukey com 5% de significância. A farinha 

obteve valores significativos de fibra alimentar (33,3%) e 

minerais (cálcio 465,36mg 100g-1 b.s; potássio 3381mg 100g-

1 b.s).  Os biscoitos apresentaram expressivos teores de cinzas 

para F1 e F2 com relação à CT. As formulações CT e F1 

obtiveram índices de aceitabilidade (>70%) e melhores 

respostas quanto aos aspectos de dureza e fraturabilidade. À 

medida que se acrescentou farinha da entrecasca intensificou-

se o parâmetro a* (mais avermelhado) nos biscoitos.  A farinha 

da entrecasca de melancia pode ser considerada uma 

alternativa como ingrediente em produtos de panificação para 

suplementação de fibras e minerais 

Em estudo de Mariani et al. (2015) avaliou-se as 

características físicas, químicas e sensoriais de biscoitos sem 

glúten, elaborados a partir de farinha de arroz, farelo de arroz e 

farinha de soja. Foram elaboradas quatro formulações: FT- 

padrão (trigo); FAFS- farinhas de arroz e de soja; FEFS- farelo 

de arroz e farinha de soja (1:1); FAFEFS- farinhas de arroz e de 

soja e farelo de arroz (1:1:1). Foram avaliados os seguintes 

parâmetros físicos: peso pós-cocção, diâmetro e espessura 

pós-cocção, e fator de expansão. Foram determinadas as 

quantidades de umidade, proteínas, lipídios, cinzas e 

carboidratos. Na análise sensorial, avaliou-se os atributos de 

aparência, cor, textura, sabor e aceitação global, e a intenção 

de compra. Em relação aos parâmetros físicos, FAFEFS 

apresentou diferença estatística significativa (p < 0,05) quanto 
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ao aumento de diâmetro e fator de expansão. Quanto às 

análises químicas, FEFS apresentou valores estatisticamente 

significativos (p < 0,05) quanto ao teor proteico. Sobre a 

aceitabilidade, os biscoitos dos tratamentos alternativos não 

diferiram estatisticamente do padrão. Os biscoitos do 

tratamento FAFEFS obtiveram maior porcentagem de intenção 

de compra. Pode-se concluir, portanto, que os biscoitos 

elaborados com farelo de arroz e farinha de soja (FEFS) como 

substituto de farinha de trigo, se caracterizaram como uma 

alternativa viável do ponto de vista nutricional e sensorial. 

Com a intenção de minimizar a carência de produtos 

isentos de glúten e tendo em vista o crescente aumento de 

celíacos, a elaboração de produtos diferenciais a base de 

farinha de arroz e  milho  torna-se  uma  alternativa  de  consumo  

e  comercialização.  Assim, o trabalho de Tomicki et al. (2015) 

teve como objetivo avaliar os efeitos da adição de farinha de 

arroz e milho, e emulsificante nas características  de qualidade 

(teste de cozimento, textura instrumental – firmeza e 

aceitabilidade) e físico-químicas (proteínas, lipídios, 

carboidratos, minerais e fibra alimentar) de formulações de 

macarrão, mediante o  emprego  de  metodologia  de  

planejamento  de  experimentos,  fixando  a  concentração  de  

ovos  in  natura  (12%,  m/m)  e  água (20%, v/m). A formulação 

com 40g de farinha de milho, 60g de farinha de arroz e 0,4g de 

emulsificantes Estearoil-2-Lactil Lactato de Sódio (SSL) por 

100g de farinha mista foi a que apresentou melhor resistência 

ao cozimento, menores perdas de sólidos na água de cocção 

(2,12% m/m), textura (30,40g seg-1) e aceitabilidade superior a 

85 %. Além disso, o uso de farinha de arroz, associado à farinha 

de milho, proporciona fonte de minerais (152mg de K, 1,55mg 
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de Fe, 46mg de Mg, 20mg de Ca por 100g), proteínas (~7%), 

carboidratos (52%) e fibras (~1%), importante suprimento  

nutricional  para  celíacos,  por  estes  apresentarem  perdas  

significativas  destes  nutrientes,  devido  à  diarreia  e  à 

absorção restrita, característica da doença. 

Em estudo de Vieira et al. (2015) avaliou-se as 

características físico-químicas e sensoriais de biscoitos 

elaborados com ingredientes sucedâneos ao trigo, como fécula 

de mandioca, farinha de soja, de quinoa e de amaranto. Para a 

caracterização física foram determinados: peso, diâmetro, 

espessura, fator de expansão e volume específico. Quanto à 

composição química foram determinados: umidade, cinzas, 

proteínas, lipídios, fibras alimentares, carboidratos totais, 

energia, além de pH e acidez. A aceitabilidade foi determinada 

por meio de uma escala hedônica de nove pontos. As 

formulações contendo farinhas sucedâneas ao trigo 

apresentaram bom rendimento, maior teor de cinzas, de 

proteínas, de lipídios e de fibras alimentares. Também, essas 

apresentaram percentuais de aceitabilidade superiores a 70%, 

exceto para a avaliação do sabor da amostra com maior teor de 

soja (40 g/100g). Conclui-se que as formulações contendo 

farinhas sucedâneas ao trigo podem ser consideradas 

promissoras, disponibilizando alternativas alimentares àqueles 

que almejam produtos com valor nutricional superior e 

posicionamento único no mercado, visto que os produtos 

disponíveis muitas vezes possuem baixo valor nutritivo ao 

serem elaborados com farinhas amiláceas. 

Afonso; Jorge; Moreira (2016) compararam preços entre 

categorias de produtos alimentares sem glúten e produtos 

equiparáveis com glúten. Também avaliaram o impacto desta 
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despesa no rendimento familiar associado ao cumprimento de 

uma dieta sem glúten e compararam os resultados da presente 

recolha de dados com um estudo anterior. O preço por 

quilograma dos produtos específicos sem glúten e dos produtos 

com glúten foi recolhido através de consulta online. Analisou-se 

o preço por tipo de produto incluído nas 7 categorias 

alimentares (pão, massas, farinha, cereais de pequeno-almoço, 

bolachas/bolos, barras de cereais e alimentação preparada), de 

todos os produtos específicos sem glúten, e procedeu-se à 

recolha de preços de um igual número de produtos equiparáveis 

com glúten. Atualizou-se o preço dos alimentos incluídos num 

cabaz alimentar essencial com glúten, desenvolvido pela 

Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Em todas as 

categorias de produtos analisadas foram mais caros os 

produtos alimentares específicos sem glúten. As maiores 

diferenças de preço dos produtos específicos sem glúten em 

relação aos com glúten são observadas na categoria das 

massas, pão e bolachas. O preço do cabaz alimentar essencial 

sem glúten representa um aumento de 26% em relação ao 

equivalente com glúten. O custo acrescido para uma família 

seguir a dieta isenta de glúten para um mês é de 110 €, e 

semanal por indivíduo de 8,6 €. Este estudo demonstrou que, 

em todas as categorias, os produtos alimentares específicos 

sem glúten estudados são mais dispendiosos que os produtos 

alimentares equiparáveis com glúten. O custo do cabaz 

alimentar essencial sem glúten é superior em relação ao 

equivalente com glúten, representando mais de metade do 

orçamento das famílias com 2 adultos, que auferem o ordenado 

mínimo nacional. Em comparação com um estudo realizado 

anteriormente a diferença entre preços de produtos alimentares 
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específicos sem glúten e com glúten diminuiu na maioria das 

categorias. 

Chididi (2016) avaliou o efeito do armazenamento sobre 

parâmetros químicos e sensoriais de biscoito de coco sem 

glúten. Foram realizadas análises químicas de umidade, acidez 

e índice de peróxido e análise sensorial de aceitação, por meio 

do teste de escala hedônica, e de diferença, pelo teste de 

comparação múltipla, em biscoitos frescos e biscoitos 

embalados em sacos de polietileno co-extrusado (PE-COEX) 

com face interna na cor preta, selados e armazenados durante 

90 dias em temperatura ambiente. Durante o período de 

armazenamento, os biscoitos de coco sem glúten não 

apresentaram diferença significativa (p > 0,05) nos valores de 

acidez, que variaram de 0,31 a 0,39 mL/100g (v/p), e 

apresentaram aumento da umidade, que variou de 4,19 a 

4,37% (p/p), e do índice de peróxido, que variou de 1,19 a 1,89 

mEq/1000g, valores que apresentaram diferença significativa 

ao nível de 5%. No teste de escala hedônica dos biscoitos 

frescos, 97,8% dos provadores gostaram dos biscoitos. Os 

provadores não encontraram diferença significativa (p > 0,05) 

entre os biscoitos frescos e os biscoitos armazenados, portanto, 

as alterações químicas encontradas durante o armazenamento 

não foram perceptíveis para o provador. Com base nos 

resultados encontrados no presente estudo, indicamos o prazo 

de validade de 72 dias para os biscoitos de coco sem glúten, 

embalados em sacos PE-COEX e armazenados em 

temperatura ambiente para a comercialização. 

Ferraz; Cruz; Freitas (2016) avaliaram as informações 

nutricionais de diferentes marcas de pães Integrais versus pães 

sem glúten quanto ao seu valor nutricional em percentuais de 
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calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, teor de fibras e sódio. Tratou-se de um estudo 

observacional e descritivo, de avaliação das rotulagens de 

diferentes marcas de pães integrais e pães sem glúten 

realizado no município de Vitória da Conquista – Ba, cuja coleta 

de dados foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 

2015. Foram estudados 20 rótulos de pães, sendo 10 de pães 

integrais convencionais e 10 de pães sem glúten, onde se 

avaliou as informações nutricionais conforme o objetivo 

proposto: valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras 

totais, gorduras saturadas, fibra alimentar e sódio em porção de 

50 g (2 fatias), conforme adequação a RDC 90, RDC 54, RDC 

259. Avaliou-se que das marcas estudadas apenas 1 delas está 

em conformidade com a RDC 259 que traz como primeiro 

ingrediente a farinha de trigo integral. Da análise de fibra 

alimentar presente nos pães integrais e nos pães sem glúten 

apenas 15% das marcas apresentam valores inferiores de 

acordo com a RDC 54, que determina pelo menos 2,5 g de 

fibras por porção de 50 g. Os valores calóricos dos pães sem 

glúten apresentam valor calórico maior e redução de proteínas 

em relação aos pães integrais convencionais devido sua 

elaboração com farinhas ou amidos refinados, o que deve 

constar no rótulo junto ao INC como informação nutricional 

complementar que “este não é um alimento baixo ou reduzido 

em valor energético”, por encontrar acima do padrão 

estabelecido pela RDC 54 valores acima do recomendado para 

gorduras totais e gorduras saturadas para porções de 50g. 

Diante dos resultados encontrados nas 20 marcas avaliadas 

neste estudo, pode-se concluir que devido o não cumprimento 

da legislação vigente e também por falta de fiscalização dos 
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órgãos competentes, o consumidor está consumindo esses 

produtos sem saber o que estão comprando. 

Saueressig; Kaminski; Escobar (2016) desenvolveram 

quatro formulações de pães, isentos de glúten e com a inclusão 

de fibra alimentar solúvel e insolúvel, avaliando suas 

propriedades físicas, composição química, aceitação e intenção 

de compra do consumidor. O padrão (1) teve a farinha de arroz, 

fécula de mandioca, ovo, leite em pó, óleo de girassol, sal, 

açúcar, fermento biológico seco e água como ingredientes. Nos 

demais, a fécula foi parcialmente substituída por inulina (2), 

farelo de arroz desengordurado e inulina (3), e farelo de arroz 

desengordurado (4). A cor do pão 2 diferiu apenas na casca, 

que ficou menos vermelha e amarela que o 1. A inclusão do 

farelo de arroz proporcionou coloração mais escura, vermelha 

e amarela à crosta e miolo dos pães 3 e 4. A perda de peso e 

rendimento variaram apenas em relação ao pão 2, que teve 

maior perda de peso e menor rendimento, provavelmente 

devido ao colapso da massa, que não foi capaz de manter a 

estrutura na fase de crescimento. O custo dos pães com inulina 

foi maior, pois este ingrediente é um reconhecido prebiótico, 

adquirido em estabelecimentos farmacêuticos; enquanto que o 

custo do pão apenas com farelo diminuiu, já que se trata de um 

subproduto industrial, obtido da extração do óleo de arroz. Na 

composição química, houve incremento nos teores de cinzas, 

proteínas e fibra alimentar, principalmente insolúvel, nos pães 

3 e 4; enquanto que o pão 2 apresentou menor teor proteico e 

maior teor de fibra alimentar, principalmente solúvel. 

Nutricionalmente, admite-se incremento do valor nutricional em 

detrimento de carboidratos digeríveis e do valor calórico. 

Sensorialmente, os pães 3 e 4 tiveram menor aceitação nos 
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atributos cor e sabor, mas não diferiram dos pães 1 e 2 nos 

atributos odor e textura, e na intenção de compra dos 

consumidores. Concluiu-se que o consumo dos pães que 

tiveram substituição parcial da fécula é garantia de alimento 

com qualidade funcional, nutricional e sensorial, principalmente 

para celíacos. 

Vidal (2016) desenvolveu e avaliou biscoitos sem glúten 

e sem lactose a partir da farinha de batata-doce e com adição 

de farinha de semente de uva para o incremento das 

propriedades antioxidantes. Para a elaboração dos biscoitos 

foram desenvolvidas três formulações: 1) a formulação 

Controle; 2) a formulação A, com substituição de 25% da 

quantidade de farinha de batata-doce relativa ao controle por 

farinha de semente de uva; e 3) a formulação B, com 

substituição de 50% da quantidade de farinha de batata-doce 

relativa ao controle por farinha de semente de uva. Foram 

realizadas as análises de composição centesimal, cor e textura 

instrumental, compostos fenólicos totais, atividade antioxidante 

e teste de aceitação sensorial. Em relação ao teor de umidade 

dos biscoitos, houve um aumento à medida que aumentou a 

quantidade de farinha de semente de uva incorporada nas 

formulações, de forma que os biscoitos da formulação B 

apresentaram 6,29% de umidade, um teor quase duas vezes 

maior que o teor de umidade da formulação Controle, sem 

farinha de semente de uva. Ainda assim, todas as amostras 

apresentaram valores de umidade semelhantes aos 

observados em produtos comerciais. Os teores de fibras nos 

biscoitos aumentaram em quase três vezes na formulação B, 

pela substituição da farinha de batata-doce por farinha de 

semente de uva, justificando assim o fato de se ter obtido um 



DOENÇA CELÍACA E A UTILIZAÇÃO DAS FARINHAS DE ARROZ, INHAME E DE 
BATATA INGLESA NA ELABORAÇÃO DE PÃES COMO ALTERNATIVA 

ALIMENTAR: uma revisão  

290 
 

maior valor de umidade nesse biscoito, pois as fibras possuem 

a propriedade de reter água. Na avaliação de cor instrumental, 

foram observados a diminuição nos valores de luminosidade, 

aumento na intensidade da cor vermelha e redução na 

intensidade do amarelo à medida que aumenta a proporção da 

farinha de semente de uva nas formulações, ou seja, tornando-

as mais escuras em relação à amostra da formulação Controle. 

A textura instrumental indicou que a substituição de 50% da 

farinha de batata-doce por farinha de semente de uva aumentou 

a firmeza dos biscoitos em relação à formulação Controle. Os 

teores de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante 

aumentaram significativamente nos biscoitos com a adição da 

farinha de semente de uva, atingindo um valor três vezes maior 

na formulação B em relação ao Controle. Na avaliação 

sensorial, os biscoitos da formulação A, com substituição 

parcial de 25% da farinha de batata-doce por farinha de 

semente de uva, apresentaram maior aceitação pelos 

julgadores. Desta forma, conclui-se que os biscoitos sem glúten 

e sem lactose, enriquecidos em até 25% com farinha de 

semente de uva em substituição à farinha de batata-doce, 

apresentam potencial de comercialização, além de promoverem 

benefícios para a saúde do consumidor, com elevado teor de 

fibras e compostos bioativos. 

O aparecimento de produtos sem glúten em 

hipermercados e a disseminação dos benefícios da dieta sem 

glúten têm aumentado a procura e o interesse pelos mesmos 

nos últimos anos, tanto a nível internacional, como nacional. No 

entanto, estima-se que apenas aproximadamente 2,5% da 

população portuguesa tenha doença celíaca, estando impedida 

por razões de saúde a consumir glúten. Contudo, sendo os 
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maiores consumidores de produtos sem glúten os indivíduos 

sem necessidades de saúde, torna-se importante entender as 

motivações de consumo deste tipo de alimentação, dado ser 

uma temática pouco estudada no nosso país e com fortes 

oportunidades de mercado. A investigação de Pena (2017) teve 

como intuito contribuir para um melhor conhecimento relativo ao 

consumidor de produtos sem glúten, sem doenças associadas 

a esta proteína, estudando-se as motivações que influenciam 

esta intenção de consumo. Para tal, procedeu-se à recolha de 

informação de natureza quantitativa. Aplicaram-se 

procedimentos estatísticos com o intuito de testar as hipóteses 

assumidas no modelo de pesquisa desenvolvido, através de um 

questionário online administrado a residentes em Portugal, 

consumidores de produtos sem glúten, sem doenças 

associadas. Os resultados obtidos sugerem que o auto-conceito 

influencia positivamente a intenção de consumo de produtos 

sem glúten, por indivíduos sem patologias associadas As 

conclusões deste estudo fornecem uma base teórica tanto às 

empresas como a marketeers, facilitando a comunicação com 

os consumidores de produtos sem glúten sem necessidades de 

saúde, conhecendo-os e sabendo o que mais os influencia. 

Desta forma, contribui-se para o desenvolvimento de novas 

estratégias de venda numa indústria em expansão em Portugal. 

Komeroski et al. (2018) desenvolveram formulações sem 

glúten adicionadas de proteína do soro do leite como alternativa 

para celíacos. Foram elaboradas formulações com  farinha  de  

grão  de  bico  e  fécula  de  mandioca com diferentes  

concentrações  de proteína  do  soro  para  análises  cor,  textura  

e  química em  laboratórios  da Universidade  Federal  do  Rio  

Grande  do  Sul.  Demonstrou-se  viável  a  elaboração  de  pães  
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acrescentando-se  diferentes  concentrações  de  proteína do 

soro do leite, entretanto, devido às análises já realizadas, os 

tratamentos T1 (100% trigo), T2  (50%  fécula  de  mandioca  e  

50%  farinha  de  grão  de  bico),  T4  (10%  proteína  do  soro),  

T6  (20% proteína do soro) e T8 (30% proteína do soro) se 

mostraram os mais promissores.Os resultados devem ser 

apresentados de forma escrita, tabelas, gráficos e fotos 

seguindo a formatação orientada acima. Os resultados devem 

ser discutidos e sempre que possivel comparados com o que 

tem na literatura ja publicada. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, conclui-se que a elaboração de 

produtos isentos de glúten pode ser considerada uma 

alternativa promissora, visto que disponibilizará uma melhoria 

da qualidade alimentar da população celíaca. 
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RESUMO: Define-se pescado como uma classe de animais que 
vivem em água doce ou salgada e que são utilizados para 
alimentação humana. Dentre eles estão os peixes, crustáceos, 
moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou 
salgada. O Marisco, pescado por definição, é um animal 
marinho que contém concha exterior ao seu corpo, e é 
conhecido por diferentes nomes, dentre eles, está a espécie 
Anomalocardia brasiliana O presente trabalho teve como 
objetivo propor a elaboração de hambúrguer de marisco, 
avaliando os efeitos dos testes no processamento e suas 
características físicas, e contribuindo com o incremento do 
consumo do marisco e apresentando uma opção de um produto 
inovador. O marisco foi analisado quanto aos paramentros de 
pH e Aw, e o hambúrguer de marisco quanto aos parâmetros 
físicos de pH, Aw e cor, afim de obter a sua caracterização física 
e os seus resultados foram comparados com a literatura. A 
matéria-prima (marisco), apresentou valor de 0,94 de Aw e 6,43 
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de pH. E o hambúrguer de marisco elaborado apresentou 0,93 
para Aw, 6,36 para pH, 45,87 de Luminosidade, 2,57 de cor 
amarela e 22,78 de cor vermelha, apresentando características 
físicas adequadas. Portanto, este produto tem um grande valor 
social, é um produto inovador e tem grande potencial de 
produção. 
 
Palavras-chave: Pescado. Moluscos. Parâmetros físicos. 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (RIISPOA), define pescado como 

um termo genérico, muito usado para definir os animais que 

normalmente vivem em água doce ou salgada e que são 

utilizados para alimentação humana. Dentre eles estão os 

peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos 

de água doce ou salgada (BRASIL, 1984). 

A produção de pescado no mundo tem crescido em torno 

de 3,2% nos últimos 50 anos e seu consumo per capita 

aumentou de 9,9 Kg por ano em 1960 para 19,2 Kg por ano em 

2012. No Brasil este consumo gira em torno de 14,4 Kg, acima 

de 12 Kg recomendados pela Organização Mundial de Saúde 

(SNA, 2015; BRABO et al., 2016). 

Para Galvão e Oetterer (2014) e Brabo et al. (2016) apud 

Gonçalves (2011), o pescado é um alimento proteico, de alto 

valor biológico e apresenta baixo teor de colesterol, variando o 

seu teor de proteína entre 15 a 25% e apresenta todos os 

aminoácidos essenciais em sua composição, com alto teor de 

lisina, seguido da leucina, arginina, valina, isoleucina, 

fenilalanina, entre outros. Dessa forma, é caracterizado por ser 



EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NO 

DESENVOLVIMENTO DE HAMBÚRGUER DE MARISCO (Anomalocardia 

brasiliana) 

297 
 

um alimento extremista, ou seja, o pescado é intensamente 

nutritivo, porém, perecível. Devido a sua perecibilidade, gera 

uma grande dificuldade de se encontrar no mercado a sua 

forma fresca e com qualidade. Com isso, é uma alternativa para 

o mercado a comercialização e o consumo de diversos produtos 

derivados de pescado, tornando-o atrativo, tanto 

sensorialmente quanto nutricionalmente, favorecendo ao 

consumidor, diversos tipos de alimentos saudáveis (GALVÃO; 

OETTERER, 2014; BRABO et al., 2016). 

O Marisco, pescado por definição, é um animal marinho 

que contém concha exterior ao seu corpo, e é conhecido por 

diferentes nomes, dentre eles, está a espécie Anomalocardia 

brasiliana (AVEIRO, 2007; BISPO et al., 2004).  Com relação 

aos nutrientes, o marisco possui fontes expressivas de 

proteínas e baixo teor de gordura e calorias. É um alimento que 

vem se destacando em várias partes do mundo e sua 

exploração está voltada para produção e comercialização do 

mesmo in natura (PEDROSA; COZZOLINO, 2002). Em 2002, 

os mariscos representaram um total de 8% na produção da 

indústria de pescado mundial, no ano de 1950 a produção de 

marisco era apenas 0,9 milhões de toneladas e atualmente 

representa cerca de 11 milhões de toneladas (LOVATELLI, 

2002). 

Hambúrguer pode ser definido com um produto cárneo 

industrializado de carne moída de diferentes animais de 

açougue, podendo ser adicionado ou não de tecido adiposo e 

ingredientes, moldado e obtido de um processo tecnológico 

adequado, devendo a cor, textura, odor e sabor serem 

característicos (BRASIL, 2000). 
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O regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de 

Hambúrguer, apresenta a designação e classificação de 

hambúrguer. Para a designação, hambúrguer pode ser 

designado seguido do nome da espécie animal e da expressão 

que couber, e ainda pode ser ou não acrescido de recheio. Um 

exemplo clássico desta designação é hambúrguer de carne 

bovina, ou hambúrguer bovino, hambúrguer de carne de frango 

ou hambúrguer de frango. Quanto a classificação, pode ser 

classificado como um produto cru, frito, semi-frito, cozido, 

resfriado ou congelado (BRASIL, 2000). 

Seguindo a definição de hambúrguer, Rocha (2013) 

afirma que a adição de ingredientes ou especiarias em 

hambúrguer imprimem sabores e aromas característicos ao 

produto elaborado e possibilita oferecer um produto 

diferenciado. No caso do hambúrguer de marisco, conforme o 

Regulamento Técnico citado por Brasil (2000), será 

denominado Hambúrguer de Marisco e classificado com um 

produto cru. E ainda seguirá a visão defendida por Machado 

(2014), que diz que o grande consumo de hambúrguer por 

todas as classes sociais e faixas etárias torna necessário o 

aprimoramento do mesmo, transformando-o em um produto 

mais saudável.  Isso implica dizer, que o consumidor está cada 

vez mais exigente quanto ao produtos oferecidos no mercado, 

sempre buscando produtos mais saudáveis e de fácil preparo. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo principal 

propor a elaboração de hambúrguer de marisco, avaliando os 

efeitos dos testes no processamento e suas características 

físicas, contribuindo com o incremento do consumo do marisco 

e apresentando uma opção de um produto inovador. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

OBTENÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS 

 

Os mariscos foram obtidos sob a forma congelada em 

embalagens de 1Kg em uma feira livre e os condimentos foram 

adquiridos em supermercados, ambos na cidade de João 

Pessoa-PB. Os mariscos foram acondicionados em caixas 

isotérmicas e transportados para o Laboratório de Tecnologia 

de Pescado e Derivados (Labtep), do Centro de Tecnologia, da 

Universidade Federal da Paraíba, campus de João Pessoa. 

 

TESTES DAS FORMULAÇÕES DE HAMBÚRGUER DE 

MARISCO 

 

Todos os testes de formulação foram realizados no 

Laboratório de Tecnologia de Pescado, do Centro de 

Tecnologia, da Universidade Federal da Paraíba - 

Labtep/CT/UFPB. 

Para testar a formulação de hambúrguer de marisco 

utilizou-se a priori a formulação sugerida por Sales, Sales e 

Oliveira (2015), para o hambúrguer de peixe, Tabela 1.  

 
Tabela 1. Formulação de Sales, Sales e Oliveira (2015) para 

“hambúrguer de peixe”. 

 

Ingredientes Formulação (%) 

Peixe  96,69 

Sal 0,75 

Alho desidratado em pó 0,75 
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Fonte: Sales, Sales e Oliveira (2015) 

 

Foram realizados três testes para a adequação da 

formulação de hambúrguer de marisco. Tais formulações estão 

descritas na Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2. Formulações testadas de hambúrguer de marisco 

Ingredientes Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Marisco (g) 1000 1000 1000 

Sal (g) 13,3 13,3 13,3 

Pimenta do 

reino (g) 

5,4 2,7 2,7 

Creme de 

cebola em pó 

(g) 

57,3 57,3 57,3 

Salsa 

desidratada (g) 

16,6 8,3 8,3 

Alho granulado 

(g) 

35,2 17,6 17,6 

Colorau em pó 

(g) 

- - 21,3 

Fonte: Autores 

 

No Teste 1, o marisco foi lavado para retirar o residual de 

areia e escorrido por 15 minutos, a carne de marisco foi moída 

Cebola desidrata em pó 0,75 

Ervas finas 0,16 

Pimenta branca moída  0,16 

Proteína de soja 

texturizada 

3,75 
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e em seguida pesou-se todos os ingredientes conforme a 

formulação, misturou-se com a massa e modelou-se os 

hambúrgueres. Os hambúrgueres modelados foram 

preparados e provados. A equipe da pesquisa percebeu nessa 

formulação a presença muito intensa da pimenta e 

condimentos, o que acarretou na rejeição da mesma. 

Entretanto, a partir desse resultado ficou sugerida a redução em 

50% da pimenta do reino, da salsa desidratada e do alho 

granulado. 

No Teste 2, foram reduzidos a pimenta, a salsa e o alho 

e após o mesmo procedimento no processamento, a equipe 

julgou como adequado a sabor e textura. Entretanto, a 

coloração desagradou devido ao tom esverdeado advindo da 

estrutura anatômica do marisco, causado na trituração. Dessa 

forma, a equipe decidiu usar no próximo teste um corante para 

mascarar a cor que julgou desagradável. 

No Teste 3, foram acrescentados 21,3 gramas de colorau 

e adicionalmente foi alterada a forma de processamento do 

hambúrguer. O marisco foi lavado e escorrido por 15 minutos, 

em seguida foi pesado todos os ingredientes conforme a 

formulação sugerida, misturou-se com a carne de marisco, e 

depois da mistura, a carne com os condimentos foram moídas. 

Os hambúrgueres modelados foram fritos e provados. A equipe 

da pesquisa ficou muito satisfeita com a cor, sabor e textura do 

hambúrguer, e o mesmo foi escolhido para o presente estudo. 

 

PROCESSAMENTO DOS HAMBÚRGUERES DE MARISCO 
 

Depois de alguns testes, chegou-se à formulação 

descrita na Tabela 3, para a elaboração do hambúrguer de 
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marisco, e após a definição da formulação adequada do 

hambúrguer de marisco, o processamento foi realizado em 

triplicata. 

 

Tabela 3. Formulação de hambúrguer de marisco 

Ingredientes Formulação (%) 

Marisco  87,95 

Sal 1,33 

Pimenta do reino 0,27 

Creme de cebola em pó 5,73 

Salsa desidratada 0,83 

Alho granulado  1,76 

Colorau em pó 2,13 

Fonte: Autores 

 

As etapas para o processamento do hambúrguer de 

marisco podem ser assim detalhadas: 

 

 Recepção da matéria-prima: Foram adquiridos um total 

de 8 Kg de marisco congelado. Para o processamento 

do hambúrguer, os mariscos foram descongelados sob 

refrigeração a 4ºC (Figura 1).  Após o descongelamento 

(Figura 2), os marisco foram abertos e misturados e 

separou-se uma quantidade de 2,5 kg para cada 

processamento e 0,5 kg para a realização das análises 

físicas. 
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Figura 1. Marisco sobre refrigeração (4ºC) 

 
Fonte: Autores 

 

Figura 2. Marisco descongelado 

 
Fonte: Autores 

 

 Lavagem e escorrimento: Para o processamento dos 

hambúrgueres, os mariscos foram lavados em água 

corrente para que se removesse a areia residual e 

escorridos por 15 minutos (Figura 3). 
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Figura 3. Marisco lavado e escorrido 

 
Fonte: Autores 

 Pesagem e mistura dos ingredientes: Foram pesados os 

condimentos conforme a formulação (Figura 4) e 

misturados manualmente com a matéria-prima/marisco 

(Figura 5). 

 

Figura 4. Condimentos pesados 

 
Fonte: Autores 



EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NO 

DESENVOLVIMENTO DE HAMBÚRGUER DE MARISCO (Anomalocardia 

brasiliana) 

305 
 

 

Figura 5. Marisco misturado com os condimentos 

 
Fonte: Autores 

 

 Moagem: Logo após a mistura dos condimentos com o 

marisco, a mistura foi triturada em moedor-picador de 

carne, modelo Caf 5 inox, utilizando disco de 6 mm de 

abertura e de numeração 6. 

 

 Modelagem, embalagem e congelamento: Após a 

moagem, os hambúrgueres foram pesados em 50 

gramas e modelados com uso de forma de 8,5 cm de 

diâmetro (Figura 6). Depois da modelagem os 

hambúrgueres foram acondicionados em bandejas de 

poliestireno expandido, recobertos com filme de 

polietileno, identificados e congelados a -18ºC (Figura 7). 
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Figura 6. Hambúrguer de marisco modelado 

 
Fonte: Autores 

 

Figura 7. Hambúrguer de marisco embalado 

 
Fonte: Autores 
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DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICOS 

 

A determinação dos parâmetros físicos foram realizados 

no Laboratório de Tecnologia de Alimentos - Controle de 

Qualidade (LTA), Laboratório de Análise Química de Alimentos 

(LAQA) e no Laboratório de Engenharia de Alimentos (LEA), do 

CT – UFPB – Campus I, conforme exposto a seguir: 

 

 Atividade de água (Aw): Determinada por leitura direta 

em aparelho LabMaster da marca Novasina; 

 pH: Determinada por leitura direta no potenciômetro 

digital, da marca L’del Lab, conforme Instituto Adolfo Lutz 

(2008); 

 Cor: Determinado com o auxílio do colorímetro Minolta 

CR-300, para os parâmentros L*, a* e b*. 

 

TRATAMENTO DOS DADOS  
 

Os dados foram tratados pelo Microsoft Excel versão 

2010, para obtenção das médias entre as amostras analisadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 4 encontram-se os dados dos parâmetros 

físicos do marisco e do hambúrguer de marisco. 

A atividade de água é a quantidade de água que está 

contida no alimento e está disponível para reações químicas, 

bioquímicas e microbiológicas. Levando em consideração a 

essa definição, pode-se observa na Tabela 4, que a atividade 

de água do Hambúrguer de Marisco foi um pouco menor 
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quando comparada à sua matéria-prima, esse fato se deve à 

formulação do hambúrguer conter alguns condimentos, 

favorecendo a interligação desses condimentos com os 

nutrientes da matriz do marisco. 

 
Tabela 4. Parâmetros físicos 

Parâmentros Marisco Hambúrguer de 

Marisco 

Aw (Atividade de 

água) 

0,94 0,93 

pH 6,43 6,36 

L* - 
45,87 

a* - 
2,57 

b* - 
22,78 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Silva et al. (2012), encontraram valores de Aw em 

fishbúrguer de tilápia de 1,039, valor superior ao do hambúrguer 

de marisco. Já para o pH, o mesmo autor encontrou valores 

variando entre 6,56 a 6,62, valores bem próximos ao 

encontrado no marisco e no hambúrguer de marisco. O 

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece 

um limite de 6,50 para pH na carne interna de peixes fresco, 

porém, a mesma legislação não estabelece valores de pH para 

moluscos bivalves (BRASIL, 1997). No entanto, Torres e 

Fernandez (1993), afirmaram que a determinação do pH é um 

dos métodos que avaliam a qualidade do pescado, mas os seus 
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valores devem acompanhar outras análises, inclusive a 

microbiológica e sensorial.  

A cor é considerada para o consumidor um dos principais 

atributos de qualidade em carnes e em produtos cárneos 

frescos, e este parâmetro tem forte influência em sua aceitação 

(BARBUT, 2015). Existem dois fatores considerados principais 

que afetam a cor da carne, são eles, a concentração e o estado 

químico dos pigmentos e a microestrutura muscular. Em 

produtos cárneos, a coloração é afetada pelos ingredientes 

adicionados e pelas condições as quais o produto é submetido 

durante seu processamento e estocagem (ROMANS et al., 

2001). 

Como pode ser observado na Tabela 4, o hambúrguer de 

marisco apresentou valores de 45,87 para o parâmetro de  

L*=Luminosidade e com b*=coordenada amarelo/azul, 

apresentou valor de 2,57. Já para a*=coordenada 

vermelho/verde, obteve valor de 22,78, o que caracterizou a cor 

marrom apresentada no hambúrguer de marisco. 

Costa (2017), desenvolveu hambúrguer com carne 

mecanicamente separada de carcaça e de refile de tilápia e 

encontrou valores de L*= 49,8, a*=0,2, e b*=7,9. A luminosidade 

de 49,8 foi próxima ao encontrado no hambúrguer de marisco 

45,87, mas a coordenada amarelo/azul e vermelho/verde foram 

diferentes. Entretanto, Quadros (2015), desenvolveu 7 

formulações de hambúrguer de peixe e encontrou valores de 

L*= variando de 57,25 a 60,13, valores superiores ao do 

hambúrguer de marisco. Já os valores de a*= de 0,86 a 2,38, 

foram inferiores, mas os de b*= 17,85 a 19,66, foram 

semelhantes. 
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CONCLUSÕES  
 

O hambúrguer de marisco apresentou características 

físicas desejáveis. Os objetivos pretendidos foram alcançados 

e desse modo, verifica-se a importância dos testes preliminares 

no desenvolvimento de novos produtos, assim como a 

potencialidade de produção  do hambúrguer elaborado. Por fim, 

para dar continuidade à pesquisa e o aperfeiçoamento do 

hambúrguer de marisco, são sugeridos os seguintes estudos: 

realizar análise microbiológica, análise sensorial, realizar 

estudo de mercado e estudar a vida de prateleira. 
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RESUMO: A casca da berinjela é descartada, tornando-se um 
resíduo, mas contém compostos bioativos em quantidades 
consideráveis, que previnem muitas doenças, tendo atividade 
anticancerígena e antiinflamatória. Com isso o objetivo deste 
trabalho consiste em extrair os compostos bioativos em 
extração assistida por ultrassom em diferentes temperaturas, e 
quantificar esses compostos presentes na casca da berinjela. 
As berinjelas foram obtidas no comércio local de Santa Maria e 
higienizadas e sanitizadas. Foi realizada uma pré-secagem das 
cascas em estufa com ventilação de ar a 45 ± 5 °C por 48 horas, 
trituradas, e armazenadas. Os extratos hidroalcoólicos das 
cascas de berinjela foram obtidos em triplicatas e preparados a 
partir da amostra moída, para a realização da extração assistida 
por ultrassom às cascas com o álcool de cereais foram imersas 
em banho ultrassom durante 20 minutos nas temperaturas de 
30 e 60°C. Foi realizada a determinação de compostos 
fenólicos totais, flavonóides totais, DPPH e IC50, e ORAC. Com 
isso para a extração assistida por ultrassom para os compostos 
fenólicos totais e IC50, a melhor temperatura de extração foi de 
30ºC, e para a atividade antioxidante DPPH e ORAC a 
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temperatura de 60ºC foi a melhor. Logo as cascas de berinjela 
podem ser aproveitadas para extração, sendo boa fonte natural 
de compostos bioativos.  
Palavras-chave: Temperatura. Atividade antioxidante. 

Metabólitos secundários. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A berinjela (Solanum melongena L.) é uma cultura 

proveniente da Ásia e é cultivada principalmente em regiões 

tropicais e temperadas (MARSIČ; MIKULIC-PETKOVSEK; 

STAMPAR, 2014). Foi introduzida no Brasil pelos portugueses 

no século XVI, é atualmente cultivada por pequenos produtores 

em quase todo o território brasileiro (SCORSATTO et al., 2017).  

Pesquisas apresentam resultados semelhantes, 

afirmando que a integração da berinjela na alimentação 

favorece a digestão, controle de altos níveis plasmáticos de 

colesterol e consegue inibir parcialmente a absorção intestinal 

de gorduras, contribuindo para a regulação do plasma 

sanguíneo (CARVALHO & LINO, 2014). 

Além de acumular minerais que são elementos 

essenciais na dieta humana, as plantas produzem uma ampla 

gama de metabólitos primários e secundários que afetam 

positivamente a saúde e a nutrição humana. Os metabólitos 

primários são compostos que estão diretamente envolvidos nos 

processos fisiológicos e de desenvolvimento das plantas, que 

são os carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas, estes são 

cruciais para a nutrição humana. Os metabólitos secundários 

consistem em compostos fitoquímicos que não são essenciais 

para os processos básicos das plantas, e são considerados os 

compostos bioativos (MALONEY, 2004). 
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No entanto, esses fitoquímicos frequentemente 

desempenham papéis importantes na defesa das plantas contra 

estresses bióticos e abióticos. A composição dos fitoquímicos é 

de grande importância para a saúde humana, especialmente 

aqueles com propriedades antioxidantes. As berinjelas são uma 

rica fonte de fitoquímicos (GÜRBÜZ et al., 2018). 

Os compostos bioativos compreendem os compostos 

fenólicos, antocianinas, e entre outros que são encontrados em 

frutas e vegetais em quantidades apreciáveis.  A classe dos 

flavonoides também são encontrados na berinjela, as folhas de 

berinjela e frutas têm diferentes perfis de flavonóides 

(ELEKOFEHINTI et al., 2013).  

A berinjela por conter estes compostos bioativos está 

entre os principais vegetais em termos de capacidade de 

absorção de radicais de oxigênio, e antirradicais, essa 

característica é atribuída ao seu alto nível de antioxidantes 

fenólicos. Levando em consideração que muitos deles têm forte 

atividade anticancerígena e antiinflamatória (MARSIČ; 

MIKULIC-PETKOVSEK; STAMPAR, 2014). Assim reduzem o 

risco de patogênese mediada por radical, como carcinogênese, 

aterosclerose, diabetes, Alzheimer, catarata e declínio funcional 

relacionado à idade, e também tem ação antimicrobiana 

(MISHRA; GAUTAM; SHARMA, 2013).  

Recentemente, tem havido um aumento na 

conscientização dos consumidores em relação aos 

componentes bioativos e seus potenciais benefícios para a 

saúde, levando à preferência por alimentos que contenham 

esses compostos. Consequentemente, os processadores de 

alimentos estão cada vez mais focados em produtos 

alimentícios com compostos bioativos e sua retenção máxima 
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durante o processamento para atender à tendência do mercado 

(MBONDO et al., 2018). 

A casca da berinjela é considerada um resíduo, portanto 

descartada, com isso busca-se extrair esses compostos 

bioativos que também são encontrados em quantidades 

consideráveis nas cascas. Apresenta grande valor nutricional, 

sendo possível encontrar compostos fenólicos e altas 

concentrações de antocianinas (NIÑO-MEDINA et al., 2017).  

O grande interesse na substituição de antioxidantes 

alimentares sintéticos por naturais despertou intensa procura 

por materiais vegetais brutos para a identificação de novos 

antioxidantes (OLIVEIRA et al., 2009). 

Como um procedimento emergente, a extração assistida 

por ultrassom é um método eficiente aplicada em tecnologia de 

alimentos para processamento, preservação e extração de 

compostos bioativos. O mecanismo do ultrassom é através de 

cavitação acústica e a formação súbita de bolhas, que são 

criadas no líquido, crescem e entram em colapso produzindo 

jatos de solvente de alta velocidade em direção à superfície 

sólida (BERNARDO; ASCHERI; CARVALHO,  2016). Esses 

jatos irão melhorar o processo de difusão aumentando a área 

de superfície de contato entre a matriz sólida e a fase líquida e, 

portanto, melhorando a extração e aumentando o rendimento 

dos componentes extraídos em um curto período de tempo de 

processamento, reduzindo assim o consumo de energia 

(FERARSA et al., 2018).  

Além de permitir melhor rendimento, proporciona a 

extração a temperaturas mais baixas, o que permite evitar 

danos térmicos ao extrato e minimizar a perda de compostos 

bioativos (CORBIN et al., 2015). 
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O objetivo deste trabalho consiste em extrair por 

ultrassom em diferentes temperaturas e quantificar os 

compostos bioativos presentes nas cascas da berinjela. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Matéria-prima 

 

As berinjelas foram obtidas no comércio local de Santa 

Maria (RS) e higienizadas e sanitizadas. Foi realizada uma pré-

secagem das cascas em estufa com ventilação de ar a 45 ± 5°C 

por 48 horas e trituradas em moinho de facas, e armazenadas 

em freezer doméstico em sacos de polietilenos a temperatura 

de -18°C até o início das análises. 

 

 Obtenção dos extratos 

 

Os extratos hidroalcoólicos das cascas de berinjela 

foram obtidos em triplicata e preparados a partir da amostra 

moída, foi pesado 4 g de casca triturada e adicionado de 40 mL 

de álcool de cereais 70%, na proporção 1:10 (p/v). Para a 

realização da extração assistida por ultrassom, as cascas com 

o álcool de cereais foram imersas em banho ultrassom 

(UNIQUE®, modelo USC1800A, São Paulo, Brasil), operando 

em frequência de 40 kHz e potência 132 W, durante 20 minutos 

nas temperaturas de 30 e 60°C. Os extratos foram 

centrifugados a 3000 rpm a 202 G por 10 minutos e filtrados, 

sendo o volume ajustado com solvente utilizado, e 

acondicionados em frascos âmbar e armazenados em freezer 

(-18°C) até o momento da realização das análises. 
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Determinação de compostos fenólicos totais 

 

A determinação de compostos fenólicos totais foi 

determinada através do método de Folin-Ciocalteu descrito por 

Singleton, Orthofer & Lamuela-Raventos (1999) com 

modificações por Roesler et al. (2007). Para a reação 

colorimétrica, foi transferido para tubos de ensaio 0,4 mL dos 

extratos previamente diluídos e 2,0 mL de solução aquosa do 

reativo de Folin-Ciocalteau 0,2 N (diluído na proporção 1:10). 

Após agitação os tubos foram deixados em repouso na 

ausência de luz por 6 minutos. Após, foi adicionado 1,6 mL de 

carbonato de sódio (Na2CO3) 7,5% (m/v) seguido novamente 

por agitação dos tubos e os mesmos foram incubados durante 

5 minutos em banho-maria a 50°C. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro (SP – 220 marca Biospectro) a 760 nm, 

calibrado com solução referência de ácido gálico. O branco foi 

preparado nas mesmas condições, porém sem a presença do 

extrato. O teor de compostos fenólicos totais foi expresso em 

miligramas equivalentes de ácido gálico/g de extrato (mg 

GAE/g). 

 

Determinação de flavonóides totais 

 

O teor de flavonoides totais foi determinado pelo método 

proposto por Zhishen, Mengcheng & Jianming (1999). Em tubos 

de ensaio foi adicionado uma alíquota de 0,5 mL dos extratos 

previamente diluídos adicionados de 2 mL de água destilada. 

Em seguida foi adicionado 0,15 mL de nitrito de sódio (NaNO2) 

e após 5 minutos, 0,15 mL de cloreto de alumínio (AICI3). Os 

tubos permaneceram em repouso por 6 minutos no escuro e 

posteriormente foi adicionado 2 mL de solução de hidróxido de 
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sódio (NaOH) 1M e 1,2 mL de água destilada. Após, foi feita a 

agitação da solução e foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro (SP – 220 marca Biospectro) a 510 nm, 

calibrado com solução referência de quercetina. O branco foi 

preparado nas mesmas condições, porém com substituição do 

extrato. O teor de flavonoides totais foi expresso em mg 

equivalente de quercetina/ g de extrato (mg EQ/g). 

 

Determinação de atividade antioxidante - método DPPH  

 

A metodologia fundamenta-se na capacidade de 

sequestro do radical 1,1-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH), 

segundo Brand-Williams, Cuvelier & Berset (1995). Foi 

incubado 2,5 mL de uma solução metanólica de DPPH 0,1 mM 

com 0,5 mL de soluções contendo concentrações crescentes 

dos extratos, por 30 minutos e ausência da luz. Foi realizada 

uma solução “controle” com 2,5 mL da solução metanólica de 

DPPH em 0,5 mL de metanol em substituição do extrato e para 

o “branco” foi utilizado o álcool de cereais. As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro (SP- 220 marca Biospectro) 

no comprimento de onda de 517nm. A capacidade de 

sequestrar radical livre foi calculada conforme a equação 1, e 

expressa como percentual de inibição de oxidação do radical. 
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% Inibição= (Abs. DPPH - Abs. Am/Trolox) / Abs. 

DPPH)*100                     Equação (1) 

 

Onde, Abs. DPPH é a absorbância da solução de DPPH 

e Abs. Am/Trolox é a absorbância da amostra ou padrão em 

solução. A Abs. Am/Trolox foi calculada com base na diferença 

da absorbância da solução de amostra em teste com o seu 

branco.  

O valor de IC50 foi determinado pela equação da reta 

plotada através dos resultados contendo os valores de 

concentração (mg/mL) utilizadas no eixo X e os percentuais de 

proteção encontrados no eixo Y. Também foi construída uma 

curva padrão de Trolox em µmol versus % de inibição, onde o 

resultado foi expresso em µmol equivalentes de Trolox/ g de 

extrato (µmol TEAC/g). 

 

Ensaio de capacidade de absorção de radicais de oxigénio 

- ORAC 

 

O ensaio de ORAC (Capacidade de desativação do 

radical peroxila ROO•) foi realizado como descrito por Ou et al. 

(2001). Este ensaio cinético é baseado na medida da atividade 

de desativação de radicais peroxila que são produzidos pelo 

indutor de radicais 2,2'-Azobis (2-amidinopropano) di-

hydrocloreto (AAPH) a 37°C. A capacidade de desativar o 

(ROO•) é medida pelo monitoramento do decaimento da 

fluorescência, devido à oxidação da fluoresceína a produtos 

não fluorescentes. A presença de compostos desativadores do 

(ROO•) diminui a taxa de decaimento da fluorescência. Foi 

adicionado 25 μL de extrato no Trolox em tampão fosfato de 

potássio 75 mmol L-1 (pH 7,4) numa microplaca incubada 
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durante 10 minutos a 37°C, 150 uL de solução de fluoresceína 

(81 nmolL-1). Foi adicionado 25 μL de AAPH (152 mmol L-1) 

como gerador de radical peroxila. A fluorescência foi medida a 

cada minuto (comprimentos de onda de 485 nm e 528 nm sendo 

utilizados para excitação e emissão, respectivamente) a 37°C 

durante 90 minutos. A atividade antioxidante foi determinada 

utilizando área sob a curva (AUC) e os resultados foram 

comparados com uma curva de referência de Trolox de (0 - 96 

μmol L -1) e expressos em μmol Trolox/g.  

 

Análise estatística 

 

A análise estatística dos resultados foi realizada através 

de análise de variância (ANOVA), as médias foram comparadas 

através do teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade. Os 

resultados foram analisados através do programa Statistica® 

versão 7.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Determinação de compostos fenólicos totais 

 

Os resultados encontrados nas cascas de berinjela para 

o teor de compostos fenólicos totais, obtidos na extração 

assistida por banho de ultrassom na temperatura de 30ºC foi de 

162,83A ± 5,63 mg GAE/g de casca seca, e para a temperatura 

de 60ºC foi de 135,61B ± 2,29 mg GAE/ g, tendo diferença 

significativa entre as temperaturas de extração, conforme pode 

ser visto na figura 1. 

Percebeu-se que com o aumento da temperatura de 

extração a 60ºC, houve uma diminuição no conteúdo de 
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compostos fenólicos totais no extrato das cascas da berinjela. 

Isso pode ser visto em outros trabalhos como de acordo com 

Ferarsa et al. (2018), quando a temperatura aumentou para 

100°C, foi observado um decréscimo no conteúdo fenólico; isso 

se deve provavelmente à degradação de compostos fenólicos 

em altas temperaturas, por serem estes compostos sensíveis a 

degradação (MOKRANI & MADANI, 2016). 

 

Figura 1. Teor de compostos fenólicos totais encontrados nas 
cascas de berinjela nas temperaturas de 30ºC e 60ºC. 

Fonte: Flores et al. (2018). 

Resultados são expressos em Média. A,B Letras maiúsculas diferentes 

apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey (p>0,05) entre as 

diferentes temperaturas de extração. 

 

Nos estudos de Ferarsa et al. (2018), os compostos 

fenólicos foram extraídos de cascas de berinjelas por ultrassom 

(12 kHz, 400 W), por 60  minutos a quatro temperaturas (25, 50, 

75 e 100°C). A temperatura ótima de extração foi encontrada 

quando a temperatura atingiu 75°C, contendo 22 mg GAE/g de 

extrato. 
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Os fenóis totais presentes na casca de berinjela estão na 

faixa de 72,93 ± 2,17–143,65 ± 5,45 mg/g com base no peso 

seco (SHARMA; CHAWLA; DHATT, 2018). 

Compostos fenólicos em berinjela foram identificados 

como os principais compostos bioativos responsáveis por seus 

efeitos antioxidantes (SILVA et al., 2010). Os antioxidantes 

dietéticos como os fenólicos neutralizam as espécies reativas 

de oxigênio, reduzindo a peroxidação lipídica e os danos às 

organelas celulares (VIEIRA et al., 2011). Entre os 

antioxidantes da dieta, os compostos fenólicos são 

considerados compostos promotores de saúde com vários 

efeitos biológicos, incluindo ação antibacteriana, anti-

inflamatória, antialérgica, hepatoprotetora, antitrombótica, 

antiviral, anticarcinogênica e vasodilatadora (KAUR et al., 

2014). 

 

Determinação de flavonóides totais 

 

O teor de flavonóides totais presentes nas cascas de 

berinjela pode ser observado na figura 2. Foi encontrado na 

temperatura de 30ºC 17,52A ± 0,58 (mg EQ/g) e para a 

temperatura de 60ºC foi de 18,49A ± 0,23 (mg EQ/g), não 

havendo diferença estatística entre os extratos nas  

temperaturas de 30ºC e 60ºC. 

Os flavonoides tem a atividade antioxidante dos 

componentes produzidos pelos vegetais. Esses componentes 

podem atuar como agentes redutores, sequestradores de 

radicais livres, quelantes de metais ou desativadores do 

oxigênio singleto e/ou exibir, simultaneamente, mais de uma 

dessas funções (BURQUE et al., 2015). 
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O consumo de alimentos ricos em flavonóides está 

associado com a redução do risco de várias doenças crônicas, 

sendo que o efeito protetor desses alimentos é devido, em 

parte, às suas propriedades antioxidantes e à sua capacidade 

em reduzir o estresse oxidativo ou em reparar os danos 

celulares causados por agentes oxidativos, e que estes cada 

vez mais estão relacionados a inúmeras doenças (SILVA et al., 

2016). 

 

Figura 2. Conteúdo de flavonóides totais encontrados nas 
cascas de berinjela nas temperaturas de 30ºC e 60ºC. 

Fonte: Flores et al. (2018). 

Resultados são expressos em Média. A, A Letras maiúsculas iguais não 

apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey (p>0,05) entre as 

diferentes temperaturas de extração. 

 

Nos estudos de Kaur et al. (2014) a berinjela  roxa variou 

de  5,78-10,76 mg EQ /100 g. Sendo que no presente estudo 

foram encontrados valores maiores, podendo ser por causa da 

extração assistida por ultrassom, assim melhorando o 

rendimento dos extratos (FERARSA et al., 2018). Os 
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flavonoides auxiliam nos processos antiinflamatórios, antivirais, 

antioxidantes, antimicrobianos, (SELEEM; PARDI; MURATA, 

2016). 

 

Atividade de eliminação de radicais livres - DPPH 

 

Foi encontrado no ensaio de DPPH para a temperatura 

de 30ºC foi de 7,05B ± 1,15 µmol TEAC/g, e para a temperatura 

de 60ºC foi de 7,80A ± 2,08 µmol TEAC/g, isso pode ser 

encontrado na figura 3, tendo diferença significativa entre as 

temperaturas, e na temperatura a 60ºC foi melhor a extração. 

Nos estudos de Kaur et al. (2014) os valores variaram de 

1,64 a 8,24 μmol TEAC/g nos ensaios de DPPH. Sendo que a 

casca da berinjela pode ser considerada um potente 

antioxidante capaz de eliminar os radicais livres presentes. A 

capacidade de eliminação de radicais pode ser medida usando 

vários métodos, tais métodos envolvem a remoção de íons de 

radicais livres, incluindo espécies reativas de oxigênio (ROS) 

pelos antioxidantes presentes no material vegetal (SHARMA; 

CHAWLA; DHATT, 2018).  
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Figura 3. Determinação de atividade antioxidante pelo ensaio 
de DPPH nas cascas de berinjela nas temperaturas de 30ºC e 
60ºC. 

Fonte: Flores et al. (2018). 

Resultados são expressos em Média. B, A Letras maiúsculas diferentes 

apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey (p>0,05) entre as 

diferentes temperaturas de extração. 

 

A busca por substâncias e/ou misturas que possam atuar 

na prevenção das doenças crônicas degenerativas, direciona 

para uma diversidade de técnicas empregadas para 

estabelecer a atividade antioxidante in vitro (DUARTE-

ALMEIDA et al., 2006). 

Estes ensaios ajudam a medir as capacidades 

antioxidantes relativas dos componentes da planta, excluindo 

os radicais livres (FIRMO et al., 2014). Segundo Zambrano-

Moreno et al. (2015) obteve em seus estudos no extrato de 

berinjela 15,89 μmol TEAC/g. 

Na figura 4 é observado os valores de IC50 para a 

temperatura de 30ºC, que foi de 5,47A ± 1,08 mg/mL e para a 
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temperatura de 60ºC foi de 4,88B ± 1,56 mg/mL havendo 

diferença significativa entre as temperaturas. 

O IC50 consiste na concentração de um antioxidante 

necessário para diminuir a concentração inicial de DPPH em 

50% (IC50). Que corresponde à atividade inversa do potencial 

de captura do radical, ou seja, quanto menor o IC50 melhor é o 

potencial antioxidante da amostra testada (COSTA et al., 2017). 

Segundo Edziria et al. (2012) o IC50 foi de 20,0  ±  0,3 

ug/mL. O IC50 é calculado como a concentração de extratos 

causando uma inibição de 50% de radicais DPPH. Segundo 

Boulekbache-Makhlouf et al. (2013) foi encontrado em seus 

estudos valores como 4 ± 0,20 e 3,97 ±  0,95  mg/mL. Estando 

esses valores mais próximos do que foi encontrado neste 

presente estudo. Pode ser visto na figura 4 que com a menor 

temperatura em torno de 30ºC foi melhor a extração e 

quantificação do IC50. 

 

Figura 4. Determinação de IC50 nas cascas de berinjela nas 
temperaturas de 30 e 60ºC. 

 
Fonte: Flores et al. (2018). 
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Resultados são expressos em Média. A, B Letras maiúsculas diferentes 

apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey (p>0,05) entre as 

diferentes temperaturas de extração. 

 

Ensaio de capacidade de absorção de radicais de oxigénio 

- ORAC 

 

Foi determinado também o ensaio de ORAC (oxigen 

radical absorbance capacity) que consiste na capacidade de 

desativação do radical peroxila, medindo assim a atividade 

antioxidante do extrato (CARMO et al., 2016). Isso pode ser 

verificado na figura 5, e com o aumento da temperatura para 

60ºC foi visto que, foi a melhor a extração para a quantificação 

da atividade antioxidante. 

 

Figura 5. Determinação da capacidade de absorção de radicais 
de oxigênio nas cascas de berinjela nas temperaturas de 30ºC 
e 60ºC. 
 

Fonte: Flores et al. (2018). 
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Resultados são expressos em Média. A, B Letras maiúsculas diferentes 

apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey (p>0,05) entre as 

diferentes temperaturas de extração. 

 

Como pode ser visto na figura 5 para a temperatura de 

30ºC, foi obtido um valor de 4064,04A µmol eq. Trolox/g e para 

a temperatura de 60ºC foi de 4461,29B µmol eq. Trolox/g, 

havendo diferença significativa entre as temperaturas. Nos 

estudos de Morales-Soto et al. (2014) foi de 4.886 TEAC (µmol 

eq. Trolox / 100 g). Sendo esses resultados descritos pelos 

autores parecidos com os que foram encontrados neste estudo.  

 

CONCLUSÕES  

 

Como pode ser visto os resíduos agroindustriais podem 

ser boas fontes de compostos bioativos importantes para a 

saúde humana, sendo essenciais para a prevenção de doenças 

e tratamentos. No presente estudo isso foi demonstrado através 

da extração assistida por ultrassom de compostos bioativos 

presentes da casca de berinjela, sendo que os extratos 

obtiveram também capacidade de absorção de radicais de 

oxigênio, e antirradicais. A forma como é extraído esses 

compostos é muito importante, pois dependendo do processo 

pode se extrair uma menor ou maior quantidade, e também 

pode-se degradar esses compostos com a elevada 

temperatura, tendo o cuidado para obter assim um melhor 

rendimento de compostos presentes no extrato. Com a extração 

assistida por ultrassom tem um melhor resultado dos 

compostos bioativos, sendo que em diferentes temperaturas 

para a extração também influenciaram na extração desses 

compostos. Para alguns ensaios a temperatura de 30ºC foi 
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melhor, e para outros ensaios como para o DPPH e ORAC a 

temperatura de 60ºC obteve valores maiores de extração. 

Logo os resíduos alimentares, como a casca da berinjela 

podem ser melhores aproveitados, tornando-se uma boa fonte 

natural de extração desses compostos bioativos. 
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RESUMO: O arroz vermelho (Oryza Sativa L.) foi introduzido 
no Brasil pelos portugueses no século XVI, na então capitania 
de Ilhéus. No entanto, ali não conseguiu se desenvolver, mas 
teve grande aceitação no Maranhão nos dois séculos seguintes. 
Em 1772 o cereal foi até proibido de ser cultivado pelo 
Governador do Maranhão. Com isso, a produção migrou para 
região semi-árida, onde ainda é encontrado, principalmente no 
estado da Paraíba (PEREIRA, 2004; SLOW FOOD, 2010). 
Apesar de tratar-se de um produto de boa qualidade alimentar, 
bastante consumido e integrante de uma rica culinária regional 
no nordeste brasileiro, são raras as pesquisas científicas 
realizadas com este tipo de arroz. Está produção científica teve 
como objetivo a caracterização físico-química e microbiológica 
das farinhas de arroz vermelho (Oryza Sativa L.), 
comercializadas na Paraíba e no Rio Grande do Norte. O teor 
de água baixo ajuda na conservação do alimento não facilitando 
o desenvolvimento dos microrganismos. Apresentou cinzas, 
proteínas, lipídeos, cor e espalhamento alcalino, dentro dos 
limites, quando comparada com outras fontes de farinhas 
encontradas no mercado. Quanto ao uso da farinha do arroz 
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vermelho (Oryza sativa L.), para o consumo humano, é 
necessário a realização de outras análises, para complementar 
a caracterização, tais como: amido; amilose, fibra bruta, valor 
calórico; macrominerais (K, P, Ca, Mg, S e N) e microminerais 
(B, Cu, Mn, Zn e Fe). 
Palavras-chave: Farinha. Físico-química. Microbiológica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O arroz vermelho (Oryza Sativa L.) foi introduzido no Brasil 

pelos portugueses no século XVI, na então capitania de Ilhéus. 

No entanto, ali não conseguiu se desenvolver, mas teve grande 

aceitação no Maranhão nos dois séculos seguintes. Em 1772 o 

cereal foi até proibido de ser cultivado pelo Governador do 

Maranhão. Com isso, a produção migrou para região semi-

árida, onde ainda é encontrado, principalmente no estado da 

Paraíba (PEREIRA, 2004; SLOW FOOD, 2010). 

O arroz é o cereal mais cultivado e consumido pelo 

homem em todos os continentes (ALONSO et al., 2009). Porém, 

no Brasil, nenhum outro tipo especial de arroz possui maior 

importância do que o arroz-vermelho (PEREIRA e RAMOS, 

2004). A denominação “arroz-vermelho” deve-se à coloração 

avermelhada do pericarpo dos grãos, devido ao acúmulo de 

antocianina (PANTONE e BEKER, 1991) ou de tanino 

(AGOSTINETO, 2001). As variedades de arroz colorido quase 

sempre são valorizadas pelas suas propriedades benéficas 

para a saúde. O arroz colorido tem um maior teor de nutrientes 

que o arroz branco sem casca ou polido (FAO, 2008). 

De acordo com a Resolução N° 263 da ANVISA de 2005, 

farinhas são os produtos obtidos de partes comestíveis de uma 

ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, 
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tubérculos e rizomas por moagem e ou outros processos 

tecnológicos considerados seguros para produção de 

alimentos. 
A Paraíba é o maior Estado produtor de arroz vermelho do 

Brasil e onde ele ainda é conhecido como “arroz da terra”, 

sendo sua produção concentrada nas regiões do Vale do 

Piancó e Vale do Rio do Peixe (PEREIRA, 2004). O Vale do 

Piancó é uma área no sul do Estado da Paraíba bastante 

reconhecida por sua produção de arroz vermelho, uma 

variedade da espécie Oryza sativa L. 

O arroz se constitui como importante fonte de energia na 

alimentação humana, devido à alta concentração de amido, 

além de fornecer proteínas, vitaminas e minerais Walter et al. 

(2008) a proteína do arroz é de boa qualidade porque contêm 

os oito aminoácidos essenciais ao homem. O valor nutritivo do 

arroz beneficiado polido está muito relacionado ao seu teor 

proteico (CASTRO et al., 1999). O amido, maior componente do 

arroz, é um polissacarídeo composto por duas macromoléculas 

que são a amilose e a amilopectina. A amilose é 

essencialmente linear formada por moléculas de glicose unidas 

por ligações glicosídicas α-1,4, com menos de 0,1% de 

ramificação (ligações α-1,6).  

Recentemente segundo Itani et al. (2002) foi descoberto 

que o arroz colorido tem atividade antioxidante e está ganhando 

popularidade no Japão como um alimento funcional devido a o 

seu elevado teor de polifenóis. O crescente interesse para arroz 

vermelho no Japão levou ao aparecimento de vários produtos 

secundários como macarrão colorido, bolos, e bebidas 

alcoólicas (PANTINDOL et al., 2006).  
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A amilopectina é o componente ramificado do amido, 

formada por moléculas de glicose unidas em α-1,4 e α-1,6, 

sendo esta última responsável pela ramificação da molécula 

(BELLO-PÉREZ et al., 2006). O conteúdo de amilose presente 

no arroz é de extrema importância para as características finais 

do produto cozido (PERDON et al., 1999). 

De acordo com Mohsenin (1986), informações 

concernentes ao tamanho e forma, ângulo de repouso e massa 

especifica, dentre outras características físicas, são 

consideradas de grande importância para os estudos 

envolvendo transferência de calor e massa e movimentação de 

ar em massas granulares (SILVA et al. 2003). O conhecimento 

das propriedades físicas de produtos agrícolas e de 

fundamental importância para uma correta conservação e para 

o dimensionamento e operação de equipamentos para as 

principais operações pós-colheita. (SIQUEIRA et al 2003).  

Apesar de tratar-se de um produto de boa qualidade 

alimentar, bastante consumido e integrante de uma rica 

culinária regional no nordeste brasileiro, são raras as pesquisas 

científicas realizadas com este tipo de arroz. Tendo em vista o 

exposto e considerando a escassez de dados na literatura 

científica específica da área, está produção científica teve como 

objetivo a caracterização físico-química e microbiológica das 

farinhas de arroz vermelho (Oryza Sativa L.), comercializadas 

na Paraíba e no Rio Grande do Norte. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram utilizadas três cultivares de arroz vermelho (Oryza 

Sativa L.). Os três tipos de arroz vermelho utilizados no 
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experimento foram: Caicó (denominada de A), Patoense 

(denominado de B) e Du Prato (denominado de C). As marcas 

denominadas de A e C, foram adquiridos no comércio local da 

cidade de Pombal, Sertão Paraibano; e o B, adquirido no 

comercio local da cidade de Caicó, região Seridó do Rio Grande 

do Norte. Estas cultivares são comercializadas por toda a região 

dos dois estados citados. 

Cada uma das cultivares foi dividida em 3 lotes de 1000g 

e de cada lote foram moídos 200g de arroz vermelho (Oryza 

Sativa L.) em moinho de facas como é mostrado na Figura 1 e 

posteriormente armazenado em recipientes plásticos em 

temperatura ambiente, para a realização das análises físico-

químicas e microbiológicas. 

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Físico-

química e Microbiologia de Alimentos do Centro Vocacional 

Tecnológico (CVT) da Unidade Acadêmica de Tecnologia de 

Alimentos, da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), campus de Pombal-PB. 

 

Figura 1 – Fluxograma ilustrativo da produção das farinhas. 

 
A farinhas foram produzidas para se terem valores mais 

precisos para os diferentes tipos de arroz vermelho (Oryza 

Sativa L.)  analisados. 

 

  

Matéria-
prima

Moagem 
(moinho 
de facas)

Armazena
mento

Análises
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Caracterização das farinhas dos cultivares de arroz 
vermelho 
 

As farinhas do arroz vermelho (Oryza Sativa L.) das três 

marcas comercializadas foram caracterizadas quanto à acidez 

total titulável, pH, teor de água, proteínas, lipídeos e atividade 

de água. 

Os grãos de arroz vermelho das três cultivares foram 

caracterizados quanto ao espalhamento alcalino e cor. 

 
pH 
 

O potencial hidrogeniônico (pH) foram determinados 
através do método potenciométrico, com pHmetro de bancada 
da marca Lucadema e modelo mPA, previamente calibrado com 
solução tampão de pH 4,00 e 7,00. Seguindo o método 017/IV 
do Instituto Adolf Lutz (2008).  
 
Acidez Total Titulável (ATT) 
 

Foi realizada por titulometria de neutralização, 
utilizando-se 50 mL de suco (5/50 mL água destilada) da 
amostra, obtido por centrifugação. No momento da leitura, 
o suco foi colocado em erlenmeyer de 250 mL e de duas a 
três gotas de fenolftaleína a 1%. Procedeu-se a titulação 
utilizando hidróxido de sódio 0,1 N, até o ponto de viragem, 
onde a solução ficará totalmente rósea. Os resultados 
serão expressos em porcentagem (%) de ácido por 100 
gramas do fruto. Seguindo o método 016/IV do Instituto 
Adolf Lutz (2008).  
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Umidade (%) 
 

Os teores de umidade foram determinados através do 
método de secagem a 105°C, em estufa de ar, de acordo com 
a metodologia 012/IV do Instituto Adolf Lutz (2008).  
 
Teor de Cinzas (%) 
 

Foram determinadas segundo o método 018/IV do 
Instituto Adolf Lutz (2008) e os resultados expressos em 
porcentagem (p/p).  
 

Lipídios (%) 
 
 Para a análise de lipídios foi determinado através do 
aparelho extrator de Soxhlet, seguindo o método descrito 
033/IV do Instituto Adolf Lutz (2008). 
 

 
Proteínas (%) 
 

Os teores de proteínas foram determinados através do 
método Kjedahl, 036/IV descrito pelo Instituto Adolfo Lutz 
(2008) e os resultados encontrados estão expressos em 
porcentagem (p/p). 
 
Cor 
 

A avaliação de cor foi realizada nos grãos de arroz 

vermelho utilizando-se colorímetro Minolta, segundo o sistema 

proposto pela Comission Internacionale de L’Eclaraige (CIE). 

Os resultados foram expressos na escala CIELCh, onde a 

componente axial L é conhecida como luminosidade e se 
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estende de 0 (preto) a 100 (branco), o croma (C), que varia na 

direção radial e representa a pureza de uma cor em relação ao 

cinza e o ângulo de tom ou “Hue” (0° ≤ h* ≤ 360°), que varia na 

direção angular e representa as diferentes cores existentes. 

 

Atividade de Água 

 

A determinação da atividade de água das três amostras 

de farinha do arroz vermelho (A, B e C), foram feitas em 

aparelho AquaLab, digital, a temperatura de 25oC. As 

determinações foram realizadas para cada amostra em 

quintuplicadas.  

 

Espelhamento Alcalino 

 

O valor de espalhamento alcalino (VEA) foi determinado 

segundo Little et al. (1958) com adaptações. Foram colocados 

6 grãos de arroz vermelho em Becker de 10 ml e adicionados 

25 ml de hidróxido de potássio (KOH) 1,7%. Os Becker foram 

fechados com papel filme e deixados em repouso por 23 horas. 

Avaliou-se a extensão do espalhamento dos grãos utilizando-

se a seguinte escala de numérica: 1 – grão não afetado; 2 – 

grão expandido; 3 – grão expandido, com colarinho estreito e 

incompleto; 4 – grão expandido, com colarinho largo e 

completo; 5 – grão dividido ou segmentado, com colarinho largo 

e completo; 6 – grão disperso e fundido com colarinho; e 7 – 

grão completamente disperso e misturado. 
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Teste Presuntivo 
 

Técnica de tubos múltiplos, na qual se homogeneizar-se-
á 25 g de amostra, com 225 mL de Água Peptonada 0,1 %. Para 
o teste presuntivo alíquotas de 1 mL de cada diluição serão 
inoculadas em três tubos contendo 9 mL de Caldo Lauryl 
Sulfato Triptose, com tubos de Duhran invertidos e incubados a 
35º C/24-48 hs (SILVA, 2010).  
 

 

Coliformes 45°C 
 

Para a quantificação de coliformes totais e a 45º C foi 
utilizada a técnica do Número Mais Provável (NMP), incubados 
em banho-maria a 45º C/48 h, conforme a metodologia SILVA, 
(2010). 
 

Fungos filamentosos e Leveduras 
 

Na determinação de Bolores e leveduras será utilizado o 
método de plaqueamento direto em superfície, em meio Agar 
Batata Dextrose (BDA) fundido e acidificado com ácido tártarico 
a 10%, posteriormente as placas serão incubadas a 35⁰C por 5 
dias, segundo a metodologia recomendada (SILVA, 2010).  
 

Salmonella sp 
 

Na determinação de presença de Salmonella sp será 

utilizado o método em superfície no meio de cultura Salmonella 

Diferential Ágar, incubando-se a temperatura de 36 ± 1 °C/48 

horas, segundo a metodologia recomendada (SILVA, 2010). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análises microbiológicas das farinhas de arroz vermelho 

(Oryza Sativa L.) 

Os resultados obtidos das análises microbiológicas das 

farinhas de arroz vermelho (Oryza Sativa L.) foram comparados 

com a Resolução – RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, 

encontrando-se dentro dos padrões estabelecidos como mostra 

a Tabela 1. 

Tabela 1. Análises microbiológicas das farinhas de arroz 

vermelho (Oryza Sativa L.). 
Parâmetros Farinha A Farinha B Farinha C 

Coliformes à 45 

°C (NMP/g) 
< 3 < 3 < 3 

Fungos 

filamentosos e 

leveduras 

(UFC/g) 

< 2 x 101 < 3 x 101 < 3 x 101 

Salmonella 

sp/25g 
Ausente Ausente Ausente 

1NMP/g: número mais provável. 

Físico-químicos 

 Caracterização físico-química de arroz (Oriza sativa L.)  

O arroz (Oryza sativa L.) de duas cultivares, a IAC 202, 

adquirida junto ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e a IRGA 

417, cedida pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), foram 

caracterizados por Polesi et al. (2014), os resultados das análises do 

arroz cru a composição centesimal do arroz de ambas as cultivares 

pode ser visualizada na Tabela 2. O teor de umidade do arroz, tanto 

da cultivar IAC 202 quanto da IRGA 417, atende a legislação, pois está 
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abaixo do limite máximo de 14% preconizado pela mesma para 

conservação do cereal (BRASIL, 2009). 

 

Tabela 2. Composição centesimal (g.100g-1) das duas 

cultivares de arroz 
ARROZ Umidade Proteínas Lipídeos Cinzas FA CHO 

IAC2 9,7±0,21a 6,6±0,23b 0,2±0,01b 0,2±0,04a 1,6±0,45a 81,7 

IRGA 10,0±0,19a 7,5±0,13a 0,3±0,04a 0,3±0,06b 1,6±0,34a 80,3 

Nota: médias de três repetições ± desvio padrão. Médias seguidas pela mesma letra 

na coluna não diferem entre si pelo Teste t  

Os resultados de Polesi et al. (2014) revelaram que o 

arroz da cultivar IAC 202 apresentou maior absorção de água 

(AA), volume de expansão (VE), perda de sólidos (PS), 

pegajosidade e amido lentamente digerível (ALD). O arroz da 

cultivar IRGA 417 apresentou maior teor de proteínas, lipídeos, 

amilose aparente, viscosidade em RVA, dureza, amido 

rapidamente digerível (ARD) e amido resistente (AR). O arroz 

IRGA 417 apresentou características de textura mais apreciada 

pelos brasileiros, com grão cozido mais firme e menos 

pegajoso. Além disso, apresentou vantagem nutricional sobre o 

IAC 202 pelo maior teor de proteínas e amido resistente (AR). 

Segundo Boêno et al. (2011), os valores médios da 

umidade total variaram de 9,39 a 10,36% para as amostras de 

arroz-vermelho cruas (Tabela 3). Os valores de umidade 

encontrados são próximos aos valores para o arroz polido cru, 

os quais variam entre 12 a 13,2% e integrais crus, os quais 

variam entre 12,0 a 12,2% (NAVES, 2007). 

Quando à proteína presente nas amostras analisadas 

(Tabela 4), os níveis variaram entre 6,21 a 7,02%. Os valores 

médios de proteína observados estão um pouco abaixo dos 

valores encontrados para o grão integral cru (7,3 a 8,1%) 
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(NAVES, 2007). Entre as variedades de arroz vermelho também 

são encontradas diferenças expressivas em relação ao teor de 

proteína, que pode variar entre 5% e 13% em função das 

diferenças variedades (WEBER, 2010). 

Tabela 3. Valores médios e desvios padrão para umidade, 

extrato etéreo, cinza, proteína, fibra bruta dos genótipos de 

arroz-vermelho estudadas (% em base úmida). 
Análise (%) Tradicional  MNA PB0405 MNACE0501 MNACH0501 

Umidade 10,07±0,39a 10,10±0,34a 9,39±0,12a 10,36±0,55a 

Extrato 

etéreo 

1,44±0,04a 2,09±0,07a 1,81±0,05b 1,62±0,05c 

Cinzas 0,94±0,21a 0,96±0,01a 1,05±0,03a 1,19±0,01a 

Proteína  6,95±0,11a 6,21±0,43a 6,49±0,41a 7,02±0,51a 

Fibra Bruta 2,23±0,15b 2,95±0,05a 2,89±0,10a 2,67±0,29ab 

Fonte: Boêno et al. (2011). 

  

A Tabela 2 apresenta os resultados das análises físico-

químicas das amostras de farinha dos três tipos de arroz 

vermelho (Oryza Sativa L.). 

 

Tabela 4. Composição centesimal (g.100g-1) das três 

amostras de farinhas de arroz vermelho (Oryza Sativa L.). 
Arroz 

Vermelho 
pH Acidez 

total 
tiulável 

Teor de 
água 

(Estufa) 

Teor de água 

(Infravermelho) 

Cinzas Proteínas Lipídeos 

A 6,27a 1,23a 10,28a 5,75a 0,83a 1,19a 1,4a 

B 6,47b 1,23a 13,64b 5,70a 0,87a 0,96b 1,96b 

C 6,51b 1,55b 13,95b 5,68a 0,89a 0,74c 1,98b 

 

 O valor do pH define a acidez ou a alcalinidade de uma 

amostra, e, os resultados encontrados para as três amostras de 

farinha de arroz vermelho (Oryza Sativa L.) mostram um pH 
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favorável para o crescimento de bactérias, pois está perto da 

neutralidade, onde a maioria das bactérias se desenvolvem. 

Este comportamento ratifica alguns estudos realizados, tais 

como, o trabalho realizado por Cabello &Schmidt (2005), pois 

ele constatou na farinha de mandioca um pH de 6,2 e a 

pesquisa realizada por Ruiz et al (2003), o qual estudou a 

composição da farinha pré-gelatinizada de arroz e verificou um 

pH de 6,7. 

A acidez é um fator de conservação de um alimento que 

envolve aspectos químicos e microbiológicos, inibindo o 

crescimento microbiano. O valor médio da acidez total titulável 

(ATT) observado neste experimento mostram uma acidez baixa 

nas três amostras, no entanto, Chisté et al. (2006), trabalhando 

com farinha de mandioca, obtiveram um valor bem superior 

(4,11 g.100 g–1). Neste sentido, as farinhas de arroz vermelho 

estão em condições para o crescimento de microrganismos. 

A umidade representa um fator de qualidade que 

influência na estabilidade e conservação de um produto. Os 

teores de água pelo método de estufa padrão das três cultivares 

do arroz vermelho das amostras de A, B e C apresentaram 

valores superiores em relação as cultivares IAC 202 e IRGA 

417. Quanto aos teores de água pelo método infravermelho as 

três farinhas de arroz vermelho A, B e C foram inferiores às 

cultivares IAC 202 e IRGA 417. Já em comparação das 

cultivares do arroz vermelho tradicional, MNA PB0405, 

MNA0501 e MNACH0501 em relação as amostras do arroz 

vermelho A, B e C, pode-se verificar que das amostras B e C os 

valores foram superiores em relação as amostras do arroz 

vermelho tradicional, MNA PB0405, MNA 0501 e MNACH050. 
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Por outro lado, os teores de água de 10,28% da amostra A do 

arroz vermelho, estão entre os valores encontrados de 9,39 e 

10,36 % do arroz vermelho e dos genótipos de MNA PB0405, 

MNA CE0501 e MNACH0501.Por fim, as farinhas analisadas 

neste experimento apresentam umidade baixa, o que é um fator 

positivo para alimento. 

A análise de cinzas fornece informações prévias sobre o 

valor nutricional do alimento, em relação ao seu conteúdo em 

minerais e é o primeiro passo para análises subsequentes de 

caracterização destes minerais. Para as farinhas analisadas, os 

resultados obtidos foram baixos. Os valores encontrados para 

cinzas foram superiores aos das cultivares IAC 202 e IRGA 417 

(POLESI et al., 2014). Quanto Os valores de cinzas para o arroz 

vermelho tradicional e os genótipos MNA PB0405, MNACE 

0501 e MNACH0501 (BOÊNO et al.  2011) em relação as 

amostras do arroz vermelho de A, B e C pode-se observar 

valores inferiores a 0,94-1,19 %( BOÊNO et al, 2011). 

Os teores de lipídeos das farinhas A, B e C são maiores 

que os teores de lipídeos das cultivares IAC 202 e IRGA 417. 

Apresentando mesmo assim resultados baixos para o teor de 

lipídeos, sendo um ponto positivo para uma alimentação 

saudável. 

Os valores de croma próximos ao zero são indicativos de 

cores mais neutras (branco e/ou cinza) e aqueles ao redor de 

60 indicam cores mais vívidas e/ou intensas. A farinha da 

amostra A apresentou maior intensidade da cor, seguida pela 

amostra C e amostra B. Os valores de croma (C) para a amostra 

A indica a cor mais vívida em relação as amostras B e C. Os 

resultados do ângulo Hue indicam atributo da cor vermelha a 



EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NO 

DESENVOLVIMENTO DE HAMBÚRGUER DE MARISCO (Anomalocardia 

brasiliana) 

348 
 

0ºh, amarelo a 90ºh, verde a 180ºh e azul a 270ºh. A farinha da 

amostra A apresentou 71,8°h, a farinha da amostra B 71,1°h e 

a farinha da amostra C 65,55°h, portanto, todas apresentaram 

ângulo entre o vermelho e o amarelo (Tabela 2).  

O valor do espalhamento alcalino (VEA) é uma forma 

indireta para estimar a temperatura de gelatinização (TG) pelo 

grau de dispersão e clarificação dos grãos de arroz em solução 

alcalina (MARTÍNEZ e CUEVAS, 1989). O arroz vermelho A e 

C apresentou VEA de 4,0; o que indica que possui TG 

intermediária, já o arroz vermelho B apresentou valor 7,0, 

portanto, TG baixa (Tabela 5). A comparação com os valores 

de Polesi et al. 2014 pode-se observar que, a farinha das 

amostras A e C, apresentaram valores semelhantes à do 

cultivar arroz IAC 202 com VEA igual a 4. Por outro lado, a 

farinha da amostra B apresentou valor de VEA igual a cultivar 

do arroz IRGA 417 com valor igual a 7,0. 

 

Tabela 5. Cor, atividade de água (Aa) e Valor de espalhamento 

alcalino (VEA) dos fgrãos das amostras A, B e C do arroz 

vermelho. 
Arroz 

Vermelho 
L Croma Ângulo Hue Aa VEA 

A 46,33±2,87 8,08±1,30 71,8±10,26 0,508 4,0 

B 36,92±3,95 2,98±1,44 71,1±4,3 0,533 7,0 

C 38,98±1,92 3,55±1,09 65,55±11,6 0,543 4,0 

Legenda: VEA = valor de espalhamento alcalino. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2, 

como o valor máximo de atividade foi de 0,543% para a amostra 
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C. O valor intermediário foi de 0,533 para a farinha da amostra 

B e o valor mínimo para a farinha da amostra A com valor igual 

a 0,508. Sabendo que as bactérias suportam valores de 

atividade de água de até 0,75, as leveduras toleram valores de 

até 0,62 a 0,64 e os fungos com atividade de água inferior a 

0,85 e até 0,61 (ROBINSON & NEGAM, 2003). Então, para a 

farinha processada das amostras A, B e C do arroz vermelho 

comercializados no Sertão Paraibano não tem condições 

favoráveis para o crescimento de bactérias, leveduras e fungos. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com as características físico-químicas das 

amostras das farinhas A, B e C para se obter resultados mais 

precisos do arroz vermelho (Oryza sativa L.), comercializadas 

em Pombal – PB e Caicó -RN, tendo em vista os efeitos 

causados pelos microrganismos e apresentar pH e acidez 

favoráveis ao crescimento destes, a sua vida de prateleira pode 

ser afetada, causando também danos ao produto como por 

exemplo a perda de seus minerais e proteínas. O teor de água 

baixo ajuda na conservação do alimento não facilitando o 

desenvolvimento dos microrganismos. Apresentou cinzas, 

proteínas, lipídeos, cor e espalhamento alcalino, dentro dos 

limites, quando comparada com outras fontes de farinhas 

encontradas no mercado. 

Quanto ao uso da farinha do arroz vermelho (Oryza sativa 

L.), para o consumo humano, é necessário a realização de 
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outras análises, para complementar a caracterização, tais 

como: amido; amilose, fibra bruta, valor calórico; macrominerais 

(K, P, Ca, Mg, S e N) e microminerais (B, Cu, Mn, Zn e Fe). 

Como também, a realização da caracterização física do grão de 

arroz vermelho: esfericidade, circularidade, massa aparente, 

massa específica aparente e porosidade.  
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RESUMO: O grão-de-bico apesar de ainda pouco conhecido, 
vem se difundido pelo seu uso na culinária, devido ao seu alto 
conteúdo proteico. A sua comercialização pode ser realizada de 
diversas formas: in natura, em conservas e farinha. Toda 
leguminosa em conserva, tem-se sua água denominada 
aquafaba. No entanto, entre os produtos existentes 
comercializados a água formada na conserva do grão-de-bico 
é considerada a mais eficiente nas suas propriedades 
tecnológicas. O objetivo do trabalho foi realizar um estudo sobre 
o grão-de-bico, seu subproduto da conserva a aquafaba, 
propriedades tecnológicas e funcionais das proteínas e seu 
potencial na elaboração de novos produtos para a indústria de 
alimentos. Este estudo consistiu em uma revisão de literatura, 
o levantamento do conteúdo bibliográfico foi realizado por 
busca eletrônica em revistas através do Science Direct e Sci-
Hub, teses e dissertações, além de sites de culinária 
vegetariana. Abordando conteúdos consistentes ao tema: 
produção de grão-de-bico (Cicer arietnum L.), conservas de 
hortaliças, aquafaba, propriedades tecnológicas e funcionais de 
proteínas, e sua aplicação na indústria de alimentos na 
elaboração de produtos. Pode-se observar que o grão-de-bico 
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é encontrado sob conservas, e que esta água possui 
propriedades emulsionantes e de formação de espuma, 
podendo ser utilizada na elaboração de produtos alimentícios 
destinados a comunidade vegetariana e para as pessoas que 
possuem restrições alimentares, como alergêncios e 
intolerantes a ovoalbumina.  
Palavras-chave: Leguminosa. Reaproveitamento de 
Alimentos. Desenvolvimento de Produtos. Ovoalbumina. 
Emulsificante 
 

INTRODUÇÃO 

 

Muitos dos vegetais comercializados possuem sua vida 

de prateleira bastante reduzida devido a alterações bioquímicas 

que ocorrem em suas moléculas estruturais: carboidratos, 

proteínas, lipídeos. Tratamentos são empregados para fins de 

manutenção da shelf-life da matéria-prima, seja por sanitização, 

branqueamento e/ou utilização de sais (salmoura). Sendo este 

último o mais comum entre tratamentos tradicionais de produtos 

em conservas encontrados em prateleiras de supermercado. E, 

dentre os vegetais comumente encontrados em conserva têm-

se milhos, ervilhas e o grão-de-bico (OLIVEIRA; SANTOS, 

2015). 

Entre as hortaliças consumidas no Brasil, o grão-de-

bico, apesar de pouco conhecido, vem se difundido pelo seu 

uso na culinária, devido ao seu alto conteúdo proteico e lipídico, 

contribuindo para o combate de doenças crônicas. A 

comercialização do grão-de-bico pode ser realizada de diversas 

formas: in natura, em conservas e farinha, requerendo 

hidratação ou branqueamento antes do processamento. O seu 

consumo em âmbito internacional é bastante expressivo, por 

ser uma das leguminosas que possui teor de proteínas bastante 
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elevado. O pré-tratamento como a hidratação garantem a 

maciez e menor tempo de cocção devido à absorção de água, 

auxiliando na manutenção da qualidade nutricional e melhoria 

da digestão das proteínas (SIMONI, 2017). 

Sabe-se que pode ocorrer a migração de proteínas 

presente nos produtos em conserva para a água, com funções 

distintas que auxiliam na estruturação e formação de outros 

produtos. Toda leguminosa em conserva quando tem sua água 

separada recebe o nome de aquafaba. No entanto, entre os 

produtos existentes comercializados, a água formada na 

conserva do grão-de-bico é considerada a mais eficiente, 

quando relacionado a propriedades tecnológicas que podem 

ser geradas e posteriormente aplicadas na elaboração de 

produtos na indústria de alimentos.  

A água utilizada no preparo de grão-de-bico em 

conserva dinamiza melhores condições de operação, 

otimizando condições reais e eficientes para a indústria de 

alimentos (SIMONI, 2017) e que por sua vez é desperdiçada 

após aberta a embalagem para utilização do grão. Todavia, este 

líquido viscoso obtido a partir da cocção do grão-de-bico ou 

outras leguminoas, conhecido por “aquafaba”, possui 

propriedades emulsificantes, podendo ser utilizado como 

substituto do ovo e leite em produtos alimentícios, para 

obtenção de potenciais produtos vegetarianos (RÉVOLUTION 

VÉGÉTALE, 2014). No entanto, as propriedades funcionais da 

aquafaba podem variar de acordo com a composição da 

semente de grão-de-bico, genótipo, tempo de cozedura e 

pressão (SHIM et al., 2018).   

A composição proteica da aquafaba pode atribuir 

características particulares a alimentos como produtos de 

panificação e confeitaria, devido as suas propriedades  
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nutricionais e funcionais, mas, que podem ser afetadas a 

depender da tecnologia aplicada durante seu processamento. 

As modificações são ocasionadas por alterações no pH, 

tratamentos químicos, fermentação, entre outros (TOLDRÁ et 

al., 2017). Propriedades tecnológicas são atribuidas a aquafaba 

quando utilizadas na elaboração de produtos, atuando como 

substituto de proteínas de origem animal, na capacidade de 

formação espumas ou estabilidade de emulsões. A aplicação 

do novo produto vem sendo reconhecido principalmente na 

comunidade vegana, mas, podendo ser utilizado também, por 

pessoas que possuem intolerância a lactose ou alergia a 

proteína do ovo (MUSTAFA et al., 2018). 

O objetivo do trabalho foi realizar um estudo sobre a 

produção do grão-de-bico e seu subproduto gerado da 

conserva a aquafaba, propriedades tecnológicas e funcionais 

das proteínas e seu potencial uso na elaboração de novos 

produtos para a indústria de alimentos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO  

 

Este estudo consistiu em uma revisão de literatura, 

sendo realizado o levantamento do conteúdo bibliográfico pela 

busca eletrônica em revistas indexidas como Food Chemistry, 

International Journal of Science and Technology, Food 

Hydrocolloids, entre outras, através do Science Direct e Sci 

Hub, teses e dissertações, além de sites de culinária 

vegetariana. Abordando conteúdos consistentes ao tema: 

produção de grão-de-bico (Cicer arietnum L.), conservas de 

hortaliças, aquafaba, propriedades tecnológicas e funcionais de 

proteínas, e sua aplicação na indústria de alimentos na 

elaboração de produtos. A pesquisa considerou alguns critérios 
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para serem incluídos ao trabalho: a) Período de publicação: 

Foram consideradas as publicações entre os anos de 2013 e 

2018, em sua maioria; b) Idiomas: Foram consultados artigos 

em inglês, além de teses e dissertações expostas em 

programas de pós-graduações brasileiros; c) Sites relacionados 

ao tema abordado. Realizada a identificação dos artigos 

selecionados foi realizado uma leitura prévia em seus resumos 

para identificar o objetivo de cada trabalho, para assim serem 

explorados como contribuintes da presente revisão. Afim de 

trazer um significado mais amplo e consistente sobre o tema 

abordado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Grão-de-bico (Cicer arietnum L.) 

 

O grão-de-bico (Cicer arietinum L.) é a terceira 

leguminosa mais consumida no mundo devido à sua resistência 

à seca e aos insumos agronômicos e econômicos 

comparativamente mais baixos, necessários para sua 

produção. Em 2014, o noroeste do México produziu 171.665 

toneladas, que representam 1,20% do grão de bico no mundo, 

sendo cultivado em regiões quentes e servindo como fonte de 

alimentação humano no decorrer dos anos (FAO, 2014).  

No Brasil o grão-de-bico ainda é desconhecido em 

diversas regiões, pelo seu cultivo ainda pouco difundido. 

Atualmente, existe uma única fazenda que iniciou o plantio dos 

grãos em 2013, localizada em Cristalina – GO, que conta com 

a contribuição de agrônomos da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, que colaboram com o 

desenvolvimento da leguminosa. A demanda de produção é 
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dedicada a exportação para países como Colômbia e Emirados 

Árabes, além da Índia que demonstrou interesse em importar o 

grão-de-bico produzido no Brasil. A Embrapa ainda realiza 

testes para expandir a produção do grão-de-bico em outros 

estados brasileiros como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (SANTOS, 

2017).   

No ICARDA (International Center for Agricultural 

Research in the Dry Area), localizado na Síria, foi desenvolvida 

através da junção de duas linhagens X99TH104/FLIP84-11 x 

S95082, a cultivar BRS Aleppo, que faz parte do grupo Kabuli. 

O cultivar chegou ao Brasil através da Embrapa Hortaliças no 

ano de 2010, onde foram efetuados estudos referentes a sua 

produção em áreas irrigáveis para cultivo comercial. Os 

resultados do plantio das sementes foram satisfatórios, de 

modo que o grão-de-bico demonstrou ótima qualidade e 

produtível, além de suportar os fungos de solo. Dessa forma, a 

cultivar BRS Aleppo possui grande potencial para 

comercialização em conservas e consumo na sua forma seca 

(EMBRAPA HORTALIÇAS, 2014).  

Também pertencente ao grupo Kabuli, a culivar Cícero 

se desenvolve em ambientes secos e de altas altitudes. Apesar 

de não ser exigente com relação a água, necessita de uma 

irrigação complementar (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2014). As 

cultivares, Aleppo e Cícero, são disponibilizadas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Hortaliças para 

universidades, instituições de pesquisa, agricultores, empresas 

de planejamento e órgãos governamentais (SIMONI, 2017).   

Como uso medicinal é conhecido como o grão da 
felicidade, por possuir um aminoácido essencial na produção de 
serotonina, o triptofano que causa sensação de bem-estar. Em 
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sua composição também é possível ser encontrado compostos 
como o ômega-3 e 6, capazes de combater o colesterol ruim, 
prevenindo doenças cardiovasculares. Podendo auxiliar no 
tratamento da obesidade e diabetes, devido ao seu teor de 
fibras e carboidratos fazendo com que o metabolismo atue de 
forma lenta (MAITI, 2001). As principais proteínas presentes na 
semente são globulinas (56%), glutelinas (18%), albuminas 
(12%), prolamina (3%), se destacando entre outras 
leguminosas, como a soja e lentilha, principalmente pelo teor de 
glutelinas (CHANG et al., 2012). 

 
Figura 1: Imagem do Grão-de-bico desi e kabuli, 
respectivamente.  
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de DREAMSTIME, 2017; CARVALHO, 2015. 

 

3.2 Conserva de Hortaliças: Parâmetros de influência no seu 

tempo de armazenamento 

O consumo de vegetais seja ele na sua forma in natura 

ou minimamente processados, vem apresentando um volume 

significativo no comércio, representando um total entre 60 a 

70% na produção, se tornando importante por combater a 

deficiência da população sob vitaminas e sais minerais, que 

contribuem na prevenção de doenças crônicas. Atualmente, a 

busca por alimentos mais saudáveis pela população o comercio 

de frutas e hortaliças vem tomando destaque, por manterem as 

características sensoriais e nutricionais dos alimentos, 

semelhantes ao do produto in natura (OLIVEIRA; SANTOS, 

2015).  
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Diversas reações bioquímicas são ocasionadas por 

estresses mecânicos originados do processamento de produtos 

em conserva, que são responsáveis por alterações na 

qualidade sensorial (sabor, cor, textura) e na qualidade 

nutricional. As alterações bioquímicas alteram principalmente a 

qualidade do produto, diminuindo o seu tempo de vida útil, 

danificando a composição química e decorrente da produção de 

metabólitos secundários, levando a deterioração precoce 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2015).  

O acondicionamento de frutas e hortaliças realizadas 

de forma incorreta pode acarretar em danos irreversíveis. A 

temperatura é um dos fatores de destaque, podendo ocasionar 

danos de processamento ou por proporcionar condições 

ambientais desfavoráveis, atingindo o fruto ou hortaliça de 

modo comercial e também retardando a maturação das 

matérias-primas de origem vegetal, através da redução de 

atividade metabólica. No entanto, interfere no crescimento 

microbiano; perda de água do vegetal; e/ou ocasionar 

brotamento, crescimento de caule, entre outros fatores (LIMA, 

2016).  

Segundo Lima (2016), as frutas e hortaliças possuem 

uma temperatura específica para cada espécie. As 

temperaturas sem flutuações, são consideras as melhoras na 

câmara fria para garantir uma melhor conservação. Além disso, 

outros fatores como a circulação do ar na câmara e o 

empilhamento realizado de forma adequada, contribuem para 

diminuir estas flutuações. Outros aspectos, como a umidade 

relativa do ar durante o processamento, é uma variável que 

interfere na qualidade da matéria-prima. Provocando 

fenômenos como o murchamento e enrugamentos dos tecidos 

dos vegetais, quando muito baixa, e deterioração caso se 
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encontre muito alta. A umidade relativa do ar deve estar entre 

90-95%, no entanto, com uma velocidade do ar adequada que 

mantenha uniforme a temperatura no ambiente. Sendo 

recomendável que a temperatura seja mantida em todo 

processo (pós-colheita, transporte, processamento e 

comercialização), garantindo a integridade do vegetal (LIMA, 

2016).  

 

3.2.1 Aquafaba 

 

A busca por novas fontes de alimentos e reutilização de 

subprodutos gerados durante o processamento atraem a 

atenção dos pesquisadores, sob aspectos tecnológicos que 

podem estar presentes pelo resíduo obtido. As águas de 

conservas alimentícias utilizadas em produtos muitas vezes de 

origem vegetal, são disperdiçadas e jogadas ao ambiente, por 

não se ter conhecimento dos compostos que são gerados 

quando entram em contato com a matéria-prima, como ervilha, 

milho, grão-de-bico, entre outras.  

Muitas formulações de alimentos, particularmente 

produtos de panificação, sobremesas lácteas, macarrão e 

massas, incluem ovo para proporcionar maciez, cor e textura 

(SADAHIRA et al., 2018). No entanto, devido a intolerancias 

e/ou alergias alimentares, pesquisas vem sendo desenvolvidas 

para que ocorra a substituição de proteínas de origem animal 

por de vegetais. Assim, a aquafaba que é o líquido obtido 

através da cocção do grão-de-bico ou durante o processo de 

sua conserva (RÉVOLUTION VÉGÉTALE, 2014), vem se 

destacando na elaboração de produtos na comunidade 

vegetariana, pelas propriedades particulares que possui em sua 

composição. Estudos que viabiliazam o uso da aquafaba como 
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ingrediente em produtos alimentícios vem sendo 

desenvolvidos, como abordado por Mustafa et al., (2018), que 

utilizaram aquafaba como substituto do ovo em pão-de-ló. 

Analisando diversas caracteristicas, dentre elas a capacidade 

de formação e estabilidade de espuma, estabilidade de 

emulsão e a textura do produto após processado. Podendo 

verificar que muitas delas não diferiram quando analisadas 

estatisticamente.  

As sementes são conhecidades pelas suas 
propriedades funcionais e também por serem utilizadas no 
preparo de alimentos, como substitutas de proteínas de origem 
animal ou agentes complementares a dieta humana. Desta 
forma, nos ultimos anos algumas leguminosas como a soja, 
lentilha, grão-de-bico, entre outras, vem sendo utilizadas na 
elaboração de produtos que se assemelham aos derivados da 
carne, como hamburgures e steacks, ou gerando novos 
produtos por processos tecnológicos e bioquímicos agindo 
como substitutos do leite ou ovo (MUSTAFA et al., 2017).  
 

Figura 2: Aquafaba  

 
Fonte:  VANDERSLICE, 2016. 

 
Outras alternativas que pudessem ter proprieades de 

superficie ativa como a do ovo, ao gerar espuma, por exemplo, 

com custo baixo e de fácil acesso foram reveladas em águas de 

conservas de leguminosas. A elas foram denominadas de 

aquafaba, que possuem por definição a água de cozimento do 

grão-de-bico ou outras sementes cozidas no vapor, ou que 
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passaram por processo de envasamento após cozidos. O grão-

de-bico se destaca por ser o que possui a aquafaba com 

melhores propriedades proteícas em comparação a outras 

leguminosas, como soja. Logo, a aquafaba apresenta 

caracteristicas particulares devido ao alto teor de proteínas em 

sua estrutura que podem ser utilizadas em processos 

tecnológicos de formação e estabilidade de espumas, 

emulsificantes e espessantes (MUSTAFA et al., 2017). 

Podendo serem aplicadas principalmente na industria de 

panificação e confeitaria para elaboração de pães, biscoitos, 

suspiros, merengues, entre outros. 

Isto se torna possível por em sua estrutura, compostos 

compreendidos entre carboidratos, proteínas e peptídeos, 

alcaçarem emulsões estáveis que são semelhantes às obtidas 

pelas proteínas do ovo e do leite.  

 

3.3 Proteínas de Origem Vegetal 

Com o decorrer dos anos, muitas evidencias científicas 

vem surgindo a favor de um aumento do consumo de produtos 

de origem vegetal na dieta humana. Alguns destes estudos 

apontam as vantagens da ingestão de substâncias presentes 

na matéria-prima, como as proteínas, que são agentes 

moduladores de organismos e na produção de produtos 

alimentícios. Além de proporcionar a ingestão de vitaminas e 

minerais que reduzem o risco de deficiência nutricional. 

Algumas substâncias fitoquímicas presentes em vegetais, 

possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ou 

que sejam capazes de gerar uma proteção, como os 

carotenoides, isoflavonas, ligananas, flavoides e fitoesteróis 
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(GUIDELINES FOR A HEALTHY VEGETARIAN DIET, 2015; 

WANG et al., 2014).  

Devido a estas diversas propriedades a adoção de um 

padrão alimentar vegetariano tem aumentado. No entanto, 

deve-se ter um conhecimento prático na aquisição e elaboração 

dos produtos de origem vegetal, além de estabelecer um tempo 

de assimilação de determinados princípios alimentares, como a 

obtenção de vitaminas (B12, por exemplo), minerais (ferro), 

gordura (ômega-3) e proteínas. (GUIDELINES FOR A 

HEALTHY VEGETARIAN DIET, 2015). 

No entanto, são poucos os produtos industrializados 

que são destinados ao público vegetariano, ocasionando em 

uma dieta bastante restrita. Com o desenvolvimento tecnológico 

na indústria e a extração de proteínas de origem vegetal para 

criar novos emulsificadores ou metodologias que destinam a 

obtenção de emulsões estáveis. Proporcionando 

consideravelmente a estabilidade de produtos de origem 

animal, e proporcionando o desenvolvimento de outros 

produtos similares feitos com matéria-prima vegetal, devido a 

atividade adequada, eficiência e rendimento dos princípios 

ativos das proteínas (BURGOS-DÍAZ et al., 2016). 

As emulsões do tipo óleo em água (O/W) são bastante 

utilizadas por indústrias de cosméticos, farmacêuticas e 

alimentos com o objetivo de encapsular diferentes compostos 

bioativos, melhorando a solubilidade e estabilidade dos 

produtos. A homogeneização das fases oleosa e aquosa podem 

ser obtidas com a utilização de um ou mais emulsionantes. 

Desta forma, o emulsificante é adsorvido à superfície de 

gotículas que reduzem a tensão interfacial (BURGOS-DÍAZ et 

al., 2016). Assim, as indústrias em busca de novos ingredientes 

proteicos buscam utilizar vegetais, atendendo também a 
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preocupação da população com a segurança dos animais 

(NESTERENKO et al., 2013). 

Entre os vegetais mais comumente utilizados para 

identificação e purificação de proteínas estão as leguminosas, 

por possuírem alto conteúdo proteico em suas sementes, como 

a soja, lentilha, feijão, entre outras. Quando comparado a outras 

leguminosas, o grão-de-bico possui proteínas encontradas em 

sua composição de alto valor nutricional. Fazendo parte de sua 

estrutura oito dos nove aminoácidos essenciais: fenilalanina, 

isoleucina, leucina, lisina, triptofano, metionina, valina e 

treonina, apresentando também, arginina e os ácidos aspártico 

e glutâmico; vitaminas e minerais. Além do mais, seu baixo 

índice glicêmico auxilia no controle de açúcar no sangue 

(JUKANTI et al., 2012). 

 

3.4 Propriedades Funcionais e Tecnológicas de Proteínas 

 

As proteínas são macronutriente constituido por 

unidades de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, que 

estabelecem diversas funções nos seres vivos, como 

constituintes das formações musculares, que promovem seu 

crescimento e a reconstrução dos tecidos (NETO et al., 2016). 

Raramente agem sozinhas em ambientes altamente 

organizados e suas funções biológicas estão associadas as 

interações que realizam entre si (MACPHERSON et al., 2013).  

As interações proteína-proteína direcionam diversas 

funções nas células, como reguladores da atividade enzimática 

e transmissão de sinais celulares. No entanto, estas interações 

quando disfuncionais implicam em estados patológicos 

(doenças auto-imunes, neurodegeneração e doenças genéticas 
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raras) (CHE et al., 2018). As funções estabelecidas pelas 

proteínas permitem que executem combinações diversas dos 

fenômenos básicos de difusão, ligações, reações químicas e 

mudanças conformacionais (SCHAVEMAKER; POOLMAN, 

2018).  
Nos alimentos as proteínas, além da função estrutural, 

também são responsáveis por caracteristicas sensoriais da 

matéria-prima e disponibilidade de aminoácidos essenciais 

(FARIAS, 2017). Dessa forma, as proteínas tem sido estudadas 

em suas frações, avaliando seus peptídeos e aminoácidos, que 

são utilizados deliberadamente em outros produtos alimenticios 

como forma de enriquecimento proteico. Além da nutrição 

básica, as proteínas obtidas de alimentos fornecem benefícios 

à saúde pela liberação de peptídeos bioativos criptografados 

em suas sequências. Em geral, os peptídeos bioativos são 

oligopeptídeos que não possuem atividade na segmento da 

molécula proteica, podendo ser liberados por fermentação, 

hidrólise enzimática e digestão gastrointestinal (BHAT et al., 

2015; GARCIA et al., 2013; HE et al., 2015).  Os peptídeos de 

baixo peso molecular (PM) são de facil digestão e maior 

biodisponibilidade que as proteínas para uma variedade de 

funções fisiológicas do corpo humano, apresentando melhor 

bioatividade que a proteína parental (CHALAMAIAH et al., 

2018).  

Além das bioatividades, os peptídeos obtidos de 

hidrolisados proteicos provenientes de alimentos possuem 

propriedades de solubilidade, físico-químicas, ligação a lipídios 

e formação de espuma e emulsificação (CHO et al., 2014; 

POKORA et al., 2013). Além do mais, os peptídeos podem 

ajudar no aumento do teor de proteínas de produtos e 

subprodutos de baixo conteúdo proteico, o que tornasse de 
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grande valor para as indústrias de alimentos (CHALAMAIAH et 

al, 2018).  

Devido as suas características anfifílicas, as proteínas 

podem ser utilizadas como agentes emulsionantes em 

alimentos. Permitindo a adsorção de gotículas de óleos que 

promovem a redução da tensão superficial (DELAHAIJE et al., 

2013). O comportamento de adsorção e afinidade interfacial 

pelas moléculas de proteínas, leva em consideração a 

estrutura, características físico-químicas e suas propriedades 

reológicas (LI et al., 2016). As proteínas são bastante utilizadas 

na elaboração de produtos alimentícios, como sorvetes, 

bebidas, produtos lácteos, entre outros, por suas propriedades 

emulsificantes (XU; LIU; ZHANG, 2015). Diversas matérias-

primas de interesse agroindustrial, como soja e grão-de-bico 

são estudadas, avaliando seu valor proteico, para ser aplicado 

no desenvolvimento de novos produtos. Algumas dessas 

proteínas, possuem grande peso molecular e estrutura globular, 

exibindo baixa atividade superficial quando comparados com 

surfactantes de baixo peso e proteínas flexíveis, como o 

caseinato de sódio (LI et al., 2016).  

Além das propriedades tecnológicas das proteínas que 

contribuem para um aumento do valor nutricional, melhoria das 

características sensoriais e estruturais do produto. Possuem 

capacidades funcionais que modulam a atividade no organismo 

humano e na produção de novos alimentos. Estima-se que 

cerca de 130.000 interações proteína-proteína existam dentro 

de uma célula humana, onde o planejamento da modulação do 

interatoma seria uma estratégia efetiva quando intervindo 

terapeuticamente (CHE et al., 2018). As propriedades 

funcionais das proteínas obtidas de produtos de origem animal 
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e vegetal podem ser aumentadas, quando passam por hidrólise 

enzimática e obtêm-se peptídeos (PROSEKOV et al., 2018). 

 

3.5 Características Antioxidantes, Antimicrobianas e Atividade 

Hemolítica de extratos vegetais  

 

Os radicais livres possuem em sua estrutura um ou 

mais elétrons desemparelhados, afetando sua meia-vida, 

instabilidade e ocasionando alta reatividade. As Espécies 

Reativas de Oxigênio (ERO) e as substâncias que são capazes 

de gera-las, são os principais compostos das reações das 

moléculas de oxigênio (LEE et al., 2004). As ERO são bastante 

instáveis, reagindo de forma rápida com outras substâncias, 

sejam elas químicas ou do próprio organismo humano, podendo 

gerar danos à saúde através de lesões teciduais ou celulares 

(JE et al., 2009).  

 

Figura 3. Ações negativas causadas por radicais livres em 
sistemas biológicos 

 
Fonte: De Zwart e colaboradores (1999) 

Para que as funções fisiológicas funcionem adequadamente, 
deve haver um equilíbrio entre os radicais livres e antioxidantes, 



GRÃO-DE-BICO (Cicer arietnum L.) E SEU SUBPRODUTO DA CONSERVA, 

AQUAFABA: ASPECTOS TECNO-FUNCIONAIS DE PROTEÍNAS 

368 
 

e caso ocorra a sobrecarga desses radicais sobre o organismo, 
acontece o estresse oxidativo (LOBO et al., 2010). Diversas 
enzimas celulares possuem propriedades antioxidantes como a 
catalase, glutationa peroxidase, superóxido dismutase, e 
também os antioxidantes provenientes de matérias-primas 
alimentícias protegem os tecidos de radicais livres, evitando 
que ocorram deteriorações oxidativas (MENDIS et al., 2005). 
Os antioxidantes inibem ou retardam a ação de ERO, que são 
produzidos durantes os processos de oxidação, sendo 
formados por substâncias endógenas, como os que possuem 
atividade enzimática e algumas vitaminas, ou exógenas, 
licopeno, flavonoides, polifenóis, dentre outros (PODSEDEK, 
2007).  

Os antioxidantes podem ser naturais ou sintéticos e o 

seu uso dever seguro para a saúde pública, quando utilizado na 

indústria de alimentos ou fármacos. Os antioxidantes naturais 

mais comuns utilizados são o α-tocoferol, ácido ascórbico e β-

caroteno, e entre os sintéticos se encontram o hidroxianosil de 

butila (BHA) e o hidroxitolueno de butila (BHT) (DUARTE-

ALMEIDA et al., 2006; JE et al., 2009). No entanto, existem 

estudos que indicam o uso de antioxidantes sintéticos serem 

prejudiciais à saúde humana. Dessa forma, a busca por 

alternativas naturais com propriedades antioxidantes e não 

tóxicas vem se intensificando (LOBO et al., 2010). Possuindo 

efeitos diversos no organismo, como a prevenção ou redução 

de doenças cardíacas e o câncer (EL-BAKY; ELBAROTY, 

2012).  

Quando relacionados as propriedades antibacterianas, 

as proteínas podem possuir ação inibitória do crescimento de 

algumas bactérias, que podem ser de interesse na indústria de 

alimentos. Os extratos e óleos essenciais produzidos do 

metabolismo secundário de plantas possuem propriedades 
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antimicrobianas. Tais particularidades têm impulsionado grupos 

de pesquisas a estudarem suas atividades biológicas. Visto 

que, microrganismos patogênicos que causam danos à saúde 

humana estarem se mostrando resistentes aos antimicrobianos 

existentes, incentivando a busca por antibióticos de origem 

natural (DUARTE, 2006). 

Especiarias, como ervas aromáticas e derivados, 

possuem em sua composição óleos essenciais, extratos 

vegetais e constituintes químicos, que demonstram resultados 

aceitáveis quando relacionados a inibição de microrganismos 

patogênicos, deteriorantes e na produção de toxinas de origem 

microbiana. A aplicação dos extratos e óleos essenciais, visão 

a inibição de bactérias responsáveis por causarem surtos 

veiculados de alimentos, tais como S. aureus, Salmonella spp., 

Escherichia coli O157:H7, e Listeria monocytogenes 

(MACHADO et al., 2013). 

A ação de produtos naturais para os seres humanos 

deve ser devidamente avaliada, devido à presença de inúmeras 

substâncias tóxicas, que atuam comprometendo o sistema 

biológico. Para detectar e identificar moléculas toxicas faz-se 

necessário realizar ensaios de toxicidade. A ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece protocolos pré-

clínicos de toxicidade que devem ser realizados antes de 

proceder com os ensaios clínicos. Esses podem ser in vitro, ou 

comumente in vivo, destacando-se que os ensaios de 

toxicidade aguda ou crônica, reprodutiva, genotoxicidade, 

tolerância local, carcinogenicidade, são algumas solicitadas 

pela ANVISA (ANVISA, 2013). 

Atualmente, devido há grande repercussão acerca de 

ensaios de toxicidade utilizando animais, os testes in vitro ou 

estão sendo de cada vez mais empregados. O teste hemolítico 
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tem sido utilizado a alguns anos como método de triagem para 

diferentes agentes tóxicos. A atividade hemolítica é um teste de 

citotoxicidade preliminar que faz uso de hemácias humanas 

como meio de avaliação de substâncias com caráter tóxico. 

Este teste detecta o aparecimento de hemólise, devido ao 

contato das células com essas substâncias tóxicas (OLIVEIRA, 

2009). O efeito hemolítico pode ser resultado de diferentes 

alterações físicas e bioquímicas na estrutura da hemácia. Pode 

ocorrer solubilização ou alteração da permeabilidade da 

membrana, mecanismo esse muito comum nas substâncias 

surfactantes (APARICIO, 2005).  

 

CONCLUSÕES 

 

O grão-de-bico é uma leguminosa ainda pouco 

conhecida em âmbito nacional. No entanto, pelo alto valor 

proteico pode substituir proteínas de origem animal, agregando 

valor a produtos destinados a comunidade vegetariana. O seu 

consumo pode ser realizado em sua forma in natura, sendo 

encontrado em conservas. As águas de conservas de 

leguminosas, em especial a do grão-de-bico, nomeadas de 

aquafaba, possuem valores tecnológicos e funcionais para a 

indústria de alimentos, podendo ser aplicada na elaboração de 

receitas e no processamento de novos produtos que são 

destinados a pessoas que não consomem produtos cárneos 

e/ou que possuam restrições alimentos, devido as suas 

proteínas possuírem capacidades espumante e emulsionante. 

As proteínas podem possuir diferentes funções de acordo com 

o meio biológico que elas se encontrem, como ações 

antibacterianas a partir de uma concentração mínima, 
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antioxidantes, combatendo radicais livres e atividade hemolítica 

e/ou anti-hemolítica agindo sobre as hemácias sob questões de 

citotoxicidade.  
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RESUMO: A UAN em unidades hospitalares, são áreas dotadas 
de infraestrutura operacional e pessoal capacitado para o 
preparo de refeições, no intuito de garantir que todo alimento 
ofertado seja seguro do ponto de vista, físico, químico e 
microbiológico, além de apresentar uma boa palatabilidade, o 
que interfere na adesão e aceitação das refeições oferecidas, 
influindo diretamente ou indiretamente no estado clínico do 
paciente. O objetivo do estudo é determinar o índice de resto e 
ingesta de uma unidade de alimentação hospitalar, assim como 
o índice de aceitabilidade. Para a metodologia foi usado o índice 
de rejeição da maior refeição do dia dos pacientes, onde cada 
quentinha servida era pesada antes da refeição dos pacientes 
e após a refeição com os restos, a partir desses dados também 
foi aplicado o índice de aceitabilidade. Os resultados mostraram 
que em relação ao resto e ingesta, o percentual está dentro do 
aceitável que é até 20%, pois apresentou 9,65%. 
Consequentemente a aceitabilidade da refeição também foi 
satisfatória pois apresentou 82,80%. Foi possível observar que 
mesmo os índices mostrando resultados dentro do aceitável, é 
preciso melhorar os serviços de nutrição hospitalar para assim 
apresentar uma melhor aceitabilidade e menos desperdício com 
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restos alimentares. No entanto é necessários mais estudos 
qualitativos que analisem os fatores contribuintes para esses 
resultados. 
Palavras-chave: UAN Hospitalar. Aceitabilidade. Resto e 

ingesta. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação vai além de uma atitude biológica, mas 

também muito relacionada com o comportamento cultural, por 

isso da complexidade de se oferecer alimentos para 

determinados públicos (LIMA; NETO; FARIAS, 2015). 

 Voltada para a questão biológica, a alimentação é uma 

questão de sobrevivência, sendo um fator insubstituível para a 

manutenção da vida, já que se relaciona diretamente com a 

vitalidade humana LIMA; NETO; FARIAS, 2015). 

 Os alimentos devem possuir quatro qualidades 

principais, nutricionais, organolépticos, higiênicos e simbólicos, 

sendo que qualquer serviço de alimentação devem atingir esses 

fatores para serem considerados de qualidade (LIMA; NETO; 

FARIAS, 2015). 

Sendo assim o alimento é essencial, tanto para o 

crescimento como para a manutenção da vida, mas não 

podemos esquecer que também pode ser responsável por 

doenças. Por esse motivo, o objetivo principal dos 

estabelecimentos que fornecem alimentação é fornecer uma 

dieta equilibrada do ponto de vista nutricional e, acima de tudo, 

segura do ponto de vista higiênico sanitário (LANZILLOTTI et 

al., 2004).  

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são 

consideradas como unidades de trabalho ou órgão de uma 
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empresa, que desempenham papeis e atividades relacionadas 

à alimentação e nutrição que objetiva garantir instalações 

adequadas e funcionais, assegurando a operacionalização 

dentro das mais rígidas normas técnicas e de higiene, bem 

como a qualidade da produção de serviço prestado aos 

comensais. O planejamento físico adequado, aliado à escolha 

certa dos equipamentos e o número correto de funcionários, 

influenciando, diretamente, na qualidade do serviço a ser 

prestado e nas condições higiênico-sanitárias (TEIXEIRA, 

2007). 

Essas unidades possuem estrutura organizacional 

simples, mas se tornam complexas, dependendo do tipo e 

quantidade de refeições produzidas e o tipo de gerenciamento 

e contrato, de uma maneira geral pertencem ao setor de 

alimentação coletiva e possuem um compromisso com a saúde 

dos seus comensais. Para isso devem ser alinhadas com as 

exigências das normas da Vigilância Sanitária (LIMA; NETO; 

FARIAS, 2015).  

A UAN em unidades hospitalares, podem ser definidas 

como estabelecimentos localizados em hospitais dotados de 

infraestrutura operacional e pessoal capacitado para o preparo 

de refeições, que deve garantir que todo alimento não cause 

nenhum dano, quando preparado ou consumido, assim como 

auxiliando diretamente ou indiretamente no caso clínico de 

determinados pacientes (ENRICH; VIÇOSA; CRUZ, 2006). 

Um dos indicadores de desperdício dentro de uma UAN 

é a estimativa de restos, o resto pode ser definido como a 

quantidade de alimento que foi devolvida na quentinha, prato 

pelo consumidor. Já o percentual de resto- ingesta é a relatação 

quantitativa entre o alimento ofertado com o alimentação 

rejeitado, ou seja avalia o que foi servido, porém não foi 
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consumido pelo comensais (VARELA, 2015).  

Mais do que isso a determinação do resto ingestão busca 

avaliar se as quantidades preparadas estão de acordo com as 

necessidades de consumo, também pode indicar a aceitação 

do cardápio e se o porcionamento nas distruibuições estão 

condizentes (VARELA, 2015). 

Sendo uma medida útil para averiguar a qualidade dos 

serviços oferecidos, esse parâmetro também está ligado ao 

fator econômico, já que o desperdício de insumos e mão de 

obra irão gerar custos sem retornos e descenecessários para a 

unidade, por isso da importância do profissional nutricionista 

atentar e interferir nesse quesito (ABREU; SPINELLE; PINTO, 

2011). 

A quantidade de restos pode ser influenciada por 

inúmeros fatores, preparações incompatíveis com a 

necessidade e situação do paciente geradas tanto por 

problemas de conduta, como por erros em porcionamento no 

ato de distribuição, preparações sem bons aspectos visuais, de 

textura e temperatura (VARELA, 2015). 

 A temperatura dos alimentos é um dos atributos mais 

relevantes, dentro de um hospital, quando a demanda de 

serviço não é condizente com o quadro de funcionários da copa, 

fica quase impossível servir todos os pacientes dentro do tempo 

e com a temperatura ideal (LIMA; NETO; FARIAS, 2015).  

Um outro fator relevante e muito importante é a forma de 

preparo das refeições direcionadas aos pacientes, muitas vezes 

por falta de ficha técnica, ou falta de acesso das mesma as 

cozinheiras acabam diminuindo muito a quantidade de sal em 

todas as preparações, existem uma gama de paciente que não 

precisa de restrição de sódio, o que se torna um grande erro, 

as preparações para esses pacientes devem ser normosódicas, 
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esse equívoco consequentemente irá gerar insatisfação (PAIVA 

et al., 2015).   

Outro desafio é atender aos aspectos culturais e hábitos 

alimentares dos pacientes. Infelizmente  a população brasileira  

vem e mantém um forte tendência em maus hábitos 

alimentares, comidas com exageradas quantidades de açúcar, 

refrigerantes, sucos artificiais, achocolatados estantâneos, 

iogurtes com enormes quantidade de açúcares, biscoitos 

recheados, e outros produtos industrializados, salgadinhos, 

embutidos, e cada vez mais a ocorrência de alimentos 

minimamente processados dentro da alimentação habitual, 

ficando difícil aceitar e entender a alimentação que o hospital 

oferece (RIBAS; PINTO; RODRIGUES, 2013). 

Em instituições públicas ou privadas as verbas ou a 

quantidade de recursos destinados a setor de nutrição estão 

muito longe do que se consideraria ideal, e isso se torna um 

grande desafio para o profissional de nutrição que mesmo com 

condições precárias tenta atender a todos esses fatores citados 

com os custos sustentáveis e condizentes com a realidade  

(RIBAS; PINTO; RODRIGUES, 2013). 

A qualidade pode ser classificada como produto ou 

serviço que em sua totalidade de atributos estejam de acordo 

com as características dos mesmo e que apresentem as 

necessidades do consumidor. Dessa forma, a qualidade só é 

alcançada pelas contínuas melhorias, principalmente na área 

de nutrição que presta serviços para coletividades distintas 

(RABELO; ALVES, 2016). 

Atualmente, poucas unidades hospitalares apresentam 

uma visão mais ampla e direcionada às tendências da 

gastronomia hospitalar, para apresentar refeições saborosas e 

atrativas aos pacientes de acordo com a prescrição dietética e 
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as restrições e individualidades alimentares, como restrição de 

sódio, de açúcar de gordura e outras particularidades 

(PEDROSO; SOUSA; SALLES, 2011).  

A aceitação da refeição por parte dos pacientes 

internados é de suma importancia para uma eficiente ação de 

recuperação do paciente, a terapia nutricional deve trabalhar de 

forma agrupada com os procedimentos ao qual os mesmo são 

submetidos durante a estadia no hospital (SOUZA; 

NAKASATO, 2011). 

O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo 

para determinar o índice de resto e ingesta de uma unidade de 

alimentação hospitalar de pequeno porte, assim como o índice 

de aceitabilidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa tratou-se de um estudo exploratório descritivo 

com abordagem quantitativa.  

O estudo foi desenvolvido em uma UAN hospitalar 

localizado no Município de Picuí, Estado da Paraíba, que 

produz aproximadamente 240 refeições diariamente, que 

atende tanto a coletividade enferma (pacientes) como a 

coletividade sadia (funcionários e acompanhantes). Conforme 

as particularidades e necessidades dos quadros clínicos de 

cada paciente são oferecidas seis refeições por dia. 

A análise do resto-ingesta foi realizada  durante 25 dias 

da maior refeição do dia, do almoço que era direcionado aos 

pacientes, contabilizando mais de 100 refeições. Existem 2 

tipos de cardápios para serem usados na unidade, na primeira, 

terceira e quinta semana é o cardápio tipo 1 e na segunda e 

quarta semana o cardápio tipo 2, a diferença consiste 



GRÃO-DE-BICO (Cicer arietnum L.) E SEU SUBPRODUTO DA CONSERVA, 

AQUAFABA: ASPECTOS TECNO-FUNCIONAIS DE PROTEÍNAS 

380 
 

basicamente nas formas de preparações dos pratos proteicos e 

guarnições diversificadas. 

Para a análise, foram pesadas as marmitas cheias com 

as preprarações, e após a alimentação dos mesmos foram 

pesadas as marmitas com as sobras, fazendo-se a subtração. 

Para gerar o resultado também foi descontado o peso da 

quentinha vazia tanto na primeira pensagem com as quentinhas 

cheias, como também na última pesagem com o resto dos 

pacientes. 

É importante ressaltar que só foram analisadas as dietas 

do tipo livre e branda, tendo em vista que é a alimentação que 

mais se assemelha a dieta convencional do paciente. Após a 

obtenção do peso dos restos e das sobras, foi calculado o 

percentual de rejeição da alimentação ofertada: 

Percentual de rejeição = Peso da refeição rejeitada x 100 

                                    Peso da refeição distribuída  

Para obtenção do índice de aceitação foi subtraído por 

100 o valor obtido anteriormente. 

Índice de aceitação = 100 − percentual de rejeição os 

pesos dos alimentos preparados dentro das quentinhas, e o 

peso das sobras e restos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O percentual de rejeição foi organizado de acordo com o 

número da semana do mês, pois é assim que se divide as 

ordens dos tipos de cardápios na unidade.  

Ao gerar o percentual (Figura 1) é possível observar 

discrepância entre os dias e semanas analisadas.  

Figura 1 -  Percentual de Resto e Ingesta das refeições 
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Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Como se trata de um hospital de pequeno porte, a 

entrada de alguns pacientes que apresentem algum grau de 

anorexia pode alterar significamente o percentual do dia. O 

volume excessivo das sobras de alimentos pode ser 

ocasionado pela oscilação da frequência diária dos pacientes, 

suas preferências alimentares, capacitação dos funcionários na 

produção e no porcionamento das refeições (ABREU; 

SPINELLI; PINTO, 2011). 

Segundo Aquino e Philippi (2011), as diversas situações 

clínicas, a ocorrência de exames e procedimentos que 

necessitam de jejum, a mudança de horário das refeições e até 

mesmo o próprio ambiente hospitalar, pode gerar perda de 

apetite ou ingestão deficiente de alimentos, o que 

hipoteticamente pode ter acontecido no 3° dia da segunda 

semana do mês verificado, que apresentou cerca de 24,18% de 

rejeição, sendo assim o percentual mais divergente. 
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Um fator percebido foi que em dias em que o prato 

proteico era carne bovina a quantidade de resto era maior. A 

preparação mais importante de uma preparação geralmente é 

o prato proteico, quando ele não agrada a tendência é que as 

outras preparações não sejam mais apreciadas (BORGES, 

2006).  

De acordo com Borges e seus colaboradores (2006), 

almeja-se que a produção dos restos nos serviços de 

alimentação não ultrapasse 5% da produção total, unidades que 

estão dentro dessa margem podem ser classificadas como 

ótimos, os que estão entre 5% a 10% podem ser classificados 

como bons, os que estão na faixa de 10 a 15% são intitulados 

como regulares e os que ultrapassem 15% representam um 

indicativo de desperdício de mão de obra, insumos e 

desempenho.  

Como se trata de coletividade enferma, existe também 

outro parâmetro, onde o percentual de resto e ingesta não deve 

ser acima de 20% (GOMES; JORGE, 2012).  

Ao contabilizar o percentual geral das refeições servidas 

na unidade, obteve-se cerca de 9,65% de rejeição dos 

alimentos servidos, o que indica conformidade, já que está na 

margem de aceitação. Esses dados são semelhantes ao 

encontrados no estudo de Mello et al. (2011), que observou 

percentual de 8,42%, os autores indicam possível relação dos 

valores encontrados com a falta de conscientização dos 

comensais e também ao tamanho dos utensílios. 

Esse fato também pode ter interferido no percentual da 

unidade encontrado, já que os estudos mostram que o 

percentual de rejeição diminuí quando se é utilizado pratos e 

talheres convencionais ao invés de quentinhas e bandejas 

(RABELO; ALVES, 2016). 
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Alguns trabalhos que fizeram comparação antes de 

atividades de conscientização nutricional durante e depois das 

ações, perceberam que o índice de aceitabilidades da 

alimentação oscilou em níveis consideráveis. No estudo de 

Anjos et al. (2017), antes da ação era de 5, 15%, durante as 

atividades de educação caiu para 4, 41% e após a execução de 

todas as ativididades subiu para 4,68%, durante as atividades 

a redução foi de quase 1,5%.  

No estudo de Paiva et al. (2015), o percentual de resto e 

ingesta da unidade de alimentação e nutrição (UAN) de Muriaré 

(MG) foi mais satisfatório do que na unidade aqui estudada, a 

média foi de 2,84%, após medidas implantadas os resultados 

caíram para 1,2% de resto e ingesta.  

Já nos achados de Carneiro (2014), a intervenção gerou 

a redução de quase 4,44% no percentual de resto ingestão 

após a realização da “campanha prato limpo”. Esses índices 

encontrados apresentaram bem diferentes do aqui encontrado 

porque foram de unidades de alimentação para pacientes 

saudáveis, onde a tendência é que esses percentuais 

realmente sejam menores. 

Esses dois exemplos mostraram que para diminuir a 

quantidade de resto deve-se também trabalhar com os 

consumidores do serviço, o que também é válido para as 

unidades de nutrição hospitalar. 

Já no estudo de Silva e Liboredo (2017),  apresentou o 

índice de resto e ingesta de dietas de um hospital público, para 

dieta livre e branda obteve-se cerca de 24% de percentual de 

rejeição, o que segundo o autor esse índice elevado pode está 

relacionado com a falta de planejamento na elaboração dos 

cardápios, ou até mesmo o estado de saúde dos pacientes.  
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Segundo relatório divulgado pela Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura – FAO (2013), 

o desperdício de alimento é intrigante, cerca de 1,3 bilhões de 

toneladas de alimentos anualmente, causando perdas 

econômicas e impactos nos recursos naturais. Esse 

desiquilíbrio pode ser reduzido através da diminuição das 

perdas que ocorrem tanto no processamento como também na 

etapa final, o consumo (SOARES, 2014). 

Isso alerta que mesmo os resultados da presente 

pesquisa sejam considerados satisfatórios, os índices podem 

ser melhorados. Medidas de racionalização, redução de 

desperdícios e otimização da produção são sempre 

necessárias. 

 

Figura 2- Índice de aceitabilidade do almoço servido aos 

pacientes. 
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Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Para melhor o entendimento dos resultados foi gerado a 

partir dos danos do resto e ingesta o percentual de 

aceitabilidade, como pode ser verificado na Figura 2 acima. 
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aceitabilidade de 59,8% da dieta oferecida em ambiente 

hospitalar. Sendo assim os dados de aceitabilidade desse 

estudo se caracteriza como aceitabilidade regular. 

No estudo de Bopsin et al. (2015), levando em 

consideração todas as Unidades de Internação, o grau de 

aceitabilidade total dos pacientes foi de 79,1% no primeiro 

período de coletas de dados, e 78,4% no segundo período, 

gerando uma média de satisfação de 78,5%, resultados que 

foram ainda abaixos dos achados dessa pesquisa. 

Mesmo assim segundo Cecane (2010), para classificar 

que uma refeição foi bem é necessário atingir no mínimo 85%. 

A satisfação de uma alimentação só é adquirida quando 

atendem as expectitivas do paciente. Existem diversos fatores 

ligados a satisfação, o mais rotineiro são a palatabilidade, 

textura, aspecto visual, e os outros fatores sensoriais 

(NASCIMENTO et al., 2017).  

O paciente em ambiente hospitalar ainda apresentam 

alguns agravantes quanto a aceitação, tanto pelas terapias 

medicamentosas, como pela própria condição clínica, os 

principais fatores patológicos que inteferem na alimentação são 

fadiga, náuseas, vômitos, boca seca, hipersensibilidade a 

odores, vertigem e distúrbios no trato gastrointestinal 

(GUERDOUX et al., 2016). 

Morimoto e Paladini (2009), afirmam que falhas humanas 

relacionadas a aspectos de antendimentos, como falta de 

gentileza, empatia, impedem que mesmo cardápios bem 

elaborados obtenham resultados satisfatórios. Isso é 

extremamente comum dentro de hospitais onde muitos 

pacientes estão afetados emocionalmente. Sendo assim o 

processo de aceitabilidade do serviço de nutrição está 

envolvido com a qualidade de todo serviço prestado.  
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Estudos mostram que critérios como bom atendimento, 

temperatura dos alimentos, aparência tedem pesar mais na 

satisfação dos pacientes internados (DEMÁRIO; SOUSA; 

SALLES, 2010). 

Outro problema ligado a redução da aceitabilidade das 

dietas hospitalares é a falta de qualificação dos profissionais. A 

capacitação da mão de obra é outro ponto chave. Sengundo 

Aguiar; Kraemer (2010), que analisaram os níveis de educação 

(formal, informal e não-formal) de funcionários de uma unidade 

de alimentação, mostrou que a maioria dos funcionários, mais 

de 50% não apresentam mais de oito anos de educação formal 

completados. Ainda, apenas 11% destes funcionários 

participaram cursos específicos na área de alimentação 

coletiva. 

Isso afirma que a maior parte dos trabalhadores dessa 

área aprendem suas funções pela troca de experiências, 

caracterizando por um conhecimento empírico. No hospital 

estudado ocorrem capacitações e treinamentos frequentes, no 

entanto ainda há grande dificuldade de padronização no 

atendimento. 

Para uma boa equipe são necessários nutricionistas 

capacitados e atualizados para alcançar e alinhar todos os 

objetivos almejados, para que ele também consiga treinar a 

equipe e maximar os serviçoes de nutrição hospitalar 

(SANTOS; GARCIA, 2011). 

No entanto existem alguns problemas intrínsecos ligados 

a essa questão de atuação profissional, a intervenção dos 

médicos nas precriçoes de dietas encontradas comumentes 

nos hospitais, gera insatisfação entre a relação dieta paciente, 

além do que esse fator pode gerar falta de reconhecimento e 

menor autonomia do profissional nutricionista, um outro fator 
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agravamente é o reduzido quadro de nutricionista dentro dos 

hospitais, e diante da demanda fica difício alinhar as 

atribuições, deveres, o que interferi negativamente na atuação 

profissional (SANTOS; GARCIA, 2011). 

Pacientes que apresentam consciência da importância 

da alimentação e das suas particularidades relacionadas a 

patologia presente e as disfunções fisiológicas, parecem 

apresentar melhor aceitabilidade (RIBAS; PINTO; 

RODRIGUES, 2013). 

Estudos mostram que na maioria das pesquisas que 

apresentam alta aceitabilidade de sabor e textura estão 

liagadas a consciêntização dos pacientes, que mesmo com as 

condutas de restrição, como podemos citar a aceitação de 

dietas hipossódicas, que aliadas a um bom tempero e 

consciência do paciente apresentam aceitabilidade esperada. 

Os pacientes que recebem as dietas modificadas geralmente 

atentam que para o reestabelecimento da saúde é necessário 

essas condutas, se tornando mais maleável ao cardápio 

administrado (RIBAS; PINTO; RODRIGUES, 2013). 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com o resto e ingesta e índice de 

aceitabilidade foi visto que os resultados podem ser 

cartacterizados como aceitáveis, no entanto é necessários uma 

constante atualização e monitorização dos serviços para que 

esses resultados de coeficiência cresçam. Sugere-se mais 

capacitações para os funcionários e principalmente educação 

nutricional para os pacientes, para que eles possam entender a 

real importância da alimentação, terapia nutricional dentro do 

seu caso clínico.  
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Sendo assim foi possível observar que mesmo os índices 

mostrarem resultados dentro do aceitável, é preciso melhorar 

os serviços de nutrição hospitalar para assim apresentar uma 

melhor aceitabilidade e menos desperdício com restos 

alimentares. No entanto é necessários mais estudos 

qualitativos que analisem os fatores contribuintes para esses 

resultados. 
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi determinar, 

experimentalmente, as curvas de secagem para as polpas de 

cajá e umbu-cajá e ajustar diferentes modelos matemáticos aos 

dados experimentais, em função da concentração de 

maltodextrina. Para a elaboração das polpas utilizadas nos 

processos de secagem avaliou-se as concentrações de 0, 5, 10, 

15 e 20% de maltodextrina. Os dados experimentais foram 

ajustados as equações de Page, Lewis e Henderson & Pabis. 

Os resultados mostraram que cinética de liofilização das polpas 

de cajá e de umbu-cajá ocorreram nos períodos de taxa 

decrescente; o modelo de Page foi o que melhor se ajustou aos 

dados experimentais de secagem proporcionando maior 

coeficiente de determinação e menor desvio quadrático médio; 

o aumento na concentração de maltodextrina exerceu influência 

sobre o tempo de secagem, diminuindo a capacidade de 

adsorção de água. 

 

Palavras-chave: Secagem. Cinética. Spondias. 
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INTRODUÇÃO 

 

As frutas tropicais são, comumente, consumidas in 

natura, visto que suas características de cor, textura, aroma e 

propriedades nutricionais podem ser melhor aproveitadas 

nessas condições. Desta forma, o processamento possibilita o 

aumento da vida útil e sua disponibilidade no período da 

entressafra, além de agregar valor ao produto (Sousa et al. 

2015). 

A alta perecibilidade dos frutos das Spondias, exige 

técnicas de conservação ou transformação tecnológica que 

visem minimizar o desperdício oriundo da safra e agregar valor 

ao produto. Neste contexto, a produção de frutos em pó, tem 

uma grande viabilidade pois facilita o armazenamento e 

transporte além da praticidade na reconstituição do produto na 

hora do consumo. 

A tecnologia de alimentos tem, entre seus elementos de 

estudo, o aumento da vida útil do produto alimentício 

convertendo-os em produtos mais estáveis que possam ser 

estocados por longos períodos, tendo como técnicas mais 

importantes o congelamento e a secagem (ALEXANDRE et al. 

2013). As frutas em geral apresentam-se como um produto 

altamente perecível, devendo ser resfriados ou processados 

assim que é retirado do campo após a colheita, para que as 

perdas sejam minimizadas. 

De acordo com Oliveira et al (2015), dentre as 

tecnologias, a secagem é a mais conhecida e utilizada no 

mundo para assegurar a qualidade de produtos in natura e a 

estabilidade durante a vida de prateleira dos mesmos. A 

diminuição da quantidade de água (teor de água) do material 

pela secagem reduz a atividade biológica e as mudanças 

químicas e físicas durante os procedimentos pós-colheita até o 
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consumo final. Consiste procedimento imprescindível para a 

transformação industrial de frutas em subprodutos. 

Em relação aos produtos desidratados existe uma ampla 

gama de processos como a liofilização, secagem em leito de 

jorro, secagem por aspersão (spray-drying), secagem em 

tambor rotativo (drum-dryer), desidratação a vácuo entre outros, 

cada processo privilegiando a obtenção e manutenção de uma 

característica no produto final (SCHWOB, 2012). Assim como a 

utilização de adjuvantes de secagem, para produzir pós sem 

aglomeração das partículas, prolongar a vida útil do alimento 

além do produto apresentar boa solubilidade. Entre os aditivos 

utilizados de alto peso molecular, a maltodextrina é 

frequentemente utilizada em estudos sobre secagem nos mais 

diversos produtos agrícolas. 

O processo de secagem por meio da liofilização, ocorre 

sob condições de pressão e temperatura controladas, e as 

vantagens desse processo de secagem em relação aos outros 

são inúmeros, como a manutenção das propriedades químicas 

e sensoriais do alimento. O que favorece a aceitação do produto 

por parte do consumidor, por gerar semelhança às 

características sensoriais (cor, sabor e aroma) do produto 

integral (RODRIGUES, 2017). Diante disso, a modelagem 

matemática é empregada para estimar o tempo e representar o 

processo de secagem (SILVA et al., 2008). 

Objetivou-se estudar as cinéticas de secagem das 

polpas de cajá e de umbu-cajá em liofilizador sob diferentes 

concentrações de maltodextrina e aplicar equações que melhor 

represente o ajuste dos dados experimentais. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de no 

Laboratório de Engenharia de Alimento da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) Campina Grande, 

Paraíba. 

Foram utilizados frutos de cajá e umbu-cajá adiquiridos 

no comércio local de Campina Grande em estádio de 

maturação comercial. Para a determinação do teor de água, foi 

utilizado o método padrão de estufa (105 ± 3 °C, durante 24 h), 

de acordo com Brasil (2008).  

Previamente a secagem, os frutos foram recepcionados 

no laboratório, selecionados e pesados para posterior 

higienização; na seleção foi verificada, além do estádio de 

maturação, a integridade dos frutos. Os mesmos foram 

submetidos a lavagem em água corrente visando remover 

sujidades e materiais estranhos, sendo sanitizados logo após 

em solução de hipoclorito de sódio a 50 ppm por 15 min e 

posteriormente enxaguados em água corrente a fim de se retirar 

o excesso da solução.  
Após a higienização os frutos foram despolpados em despolpadeira horizontal de aço 

inoxidável, provida de peneira com malha de 4 mm de abertura, sendo posteriormente 

armazenadas em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade e estocada em freezer 

vertical a -18 ºC. 

Com o objetivo de verificar a influência da concentração 

de maltodextrina no tempo de secagem e na cor e sabor das 

polpas em pó de cajá e de umbu-cajá, foram realizados testes 

preliminares, para determinação das melhores proporções do 

adjuvante de secagem na polpa. Para a elaboração das polpas 

utilizadas nos processos de secagem, foram preparadas 05 

formulações de polpa de cajá e umbu-cajá, utilizando 

maltodextrina (5, 10, 15 e 20%). Ainda foi elaborada uma 

formulação sem adição de adjuvante de secagem, constituindo-
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se em formulação controle. As polpas contendo maltodextrina 

foram homogeneizadas em liquidificador semi industrial por 01 

minutos.  

Após a homogeneização, as polpas formuladas, 

passaram pelo processo de secagem em liofilizador de bancada 

da marca Christ, modelo ALPHA 1-2 LD plus (Figura 1.), no qual 

consiste em um painel de controle digital, câmara de 

condensação com válvula de dreno integrada, câmara de 

secagem em acrílico constando, na parte superior, manifold 

com oito torneiras de silicone para o encaixe de balões de vidro 

com sistema de alivio de vácuo e, no interior da câmara de 

secagem, há um suporte em aço inoxidável para três bandejas 

e uma bomba a vácuo. 

 

Figura 1. Liofilizador de bancada modelo ALPHA 1-2 LD plus 
(Fonte: CHRIST, 2016) 
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As polpas formuladas de cajá e umbu-cajá congeladas 

em freezer a -18 ºC por 48 horas, foram submetidas, em 

triplicata, à cinética de liofilização com pesagens em tempos 

regulares de 120, 180 e 240 minutos. A perda de peso foi 

acompanhada até atingir o equilíbrio. Em seguida as amostras 

foram levadas a estufa a uma temperatura de 105 ºC por 24 h 

para posterior determinação de matéria seca. Os dados 

experimentais foram expressos na forma de razão de umidade 

(RU) de acordo com a Equação 1.  

 

𝐑𝐔 =  
𝐗 − 𝐗𝐞

𝐗𝐈− 𝐗𝐞
                                          (𝟏) 

Onde: 

 

RU - razão de água do produto (adimensional) 

X - teor de água do produto 

Xi - teor de água inicial do produto 

Xe - teor de água de equilíbrio do produto. 

 

Os modelos matemáticos de Henderson e Pabis, Lewis 

e Page descritos na Tabela 1, foram ajustadas as curvas 

experimentais de secagem de liofilização, utilizando-se o 

programa computacional Statistica versão 5.0, por meio de 

análise de regressão não linear, pelo método Quasi-Newton.  
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Tabela 1. Modelos matemáticos aplicados ás curvas de 

secagem de liofilização 

Designação Modelo 

Henderson & Pabis k.t)a.exp(RX   3.15 

Lewis RU = exp(−kt) 3.16 

Page )k.texp(RX n  3.17 

Em que: t - tempo de secagem, min; k - constante de secagem; 

a e n, - coeficiente dos modelos. 

 

Para se determinar o melhor ajuste de cada equação aos 

dados experimentais foram utilizadas as magnitudes do 

coeficiente de determinação (R²) e o desvio quadrático médio 

(DQM) calculado pela Equação 2. 

 

DQM = √
∑ (𝑋𝑒𝑥𝑝 − Xpre)²n

i=1

N
                                                      (2) 

Onde: 

 

DQM - desvio quadrático médio, 

Xexp - valores obtidos experimentalmente 

Xpred - valores preditos pelo modelo 

n - número de dados experimentais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados experimentais obtidos para as duas espécies 

foram submetidos à análise de regressão não linear, com a 

finalidade de obter o modelo matemático que melhor 

representasse o processo de secagem por liofilização da polpa 

em pó de cajá e de umbu-cajá, considerando-se as diferentes 

concentrações de maltodextrina e também determinar o tempo 
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médio necessário da liofilização das polpas, a fim de otimizr o 

tempo de secagem. 

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentados os parâmetros 

obtidos a partir do ajuste dos modelos de Henderson e Pabis, 

Lewis e Page aos dados experimentais de quantidade de água 

da polpa em pó de cajá e de umbu-cajá, os valores do 

coeficiente de determinação (R² em decimal) e desvio 

quadrático médio (DQM). 

 
Tabela 2. Valores do coeficiente de determinação (R2) e do 

desvio quadrático médio (DQM), calculado para verificação do 

ajuste dos modelos matemáticos aos valores experimentais da 

liofilização das polpas em pó de cajá obtidas nas diferentes 

concentrações de maltodextrina. 

 Polpa de cajá em pó   

Modelo

s 

Conc. de 

maltodex

trina 

         Parâmetros                       

R² 

DQ

M 

  k n a   

 0 0,003

344 

 1,030

716 

0,99

60 

0,00

09 

Hender

son e 

Pabis  

5 0,003

345 

 1,026

273 

0,99

71 

 

0,00

09 

 10 0,003

963 

 1,045

365 

0,99

36 

0,00

12 

 15 0,003

693 

 1,034

671 

0,99

47 

0,00

07 

 20 0,003

556 

 1,037

466 

0,99

53 

0,00

07 
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 0 0,003

245 

- - 0,99

52 

0,00

06 

Lewis 5 0,003

259 

- - 0,99

65 

0,00

06 

 10 0,003

800 

- - 0,99

18 

0,00

07 

 15 0,003

571 

- - 0,99

36 

0,00

03 

 20 0,003

427 

  0,99

40 

0,00

03 

 0 0,001

389 

1,144

476 

 0,99

85 

0,00

03 

Page  5 0,001

569 

1,125

470 

 0,99

88 

0,00

02 

 10 0,000

963 

1,241

939 

 0,99

85 

0,00

03 

 15 0,000

998 

1,234

148 

 0,99

60 

0,00

09 

 20 0,001

212 

1,202

252 

 0,99

26 

0,00

05 
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Tabela 3. Valores do coeficiente de determinação (R2) e do 
desvio quadrático médio (DQM), calculado para verificação do 
ajuste dos modelos matemáticos aos valores experimentais da 
liofilização das polpas em pó de umbu-cajá obtida nas 
diferentes concentrações de maltodextrina. 

  

Polpa de umbu-cajá em pó 

  

Modelo

s 

Conc.m

alto 

         Parâmetros                       R² DQ

M 

  k n a   

 0 0,002

504 

 0,897

103 

0,98

67 

0,00

09 

Hender

son e 

Pabis  

5 0,007

264 

 1,060

381 

0,97

92 

 

0,00

14 

 10 0,006

399 

 1,011

501 

0,99

49 

0,00

13 

 15 0,004

957 

 1,018

993 

0,99

47 

0,00

15 

 20 0,003

683 

 1,081

184 

0,98

72 

0,00

19 

 0 0,002

851 

- - 0,97

45 

0,00

08 

Lewis 5 0,006

925 

- - 0,97

63 

0,00

08 

 10 0,006

333 

- - 0,99

48 

0,00

09 

 15 0,004

871 

- - 0,99

44 

0,00

13 

 20 0,003

417 

  0,98

06 

0,00

14 
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 0 0,001

389 

1,144

476 

 0,99

85 

0,00

03 

Page  5 0,001

569 

1,125

470 

 0,99

88 

0,00

02 

 10 0,000

963 

1,241

939 

 0,99

85 

0,00

03 

 15 0,000

998 

1,234

148 

 0,99

60 

0,00

09 

 20 0,001

212 

1,202

252 

 0,99

26 

0,00

05 

 

Dentre os modelos avaliados e conforme os resultados 

obtidos nas Tabelas 2 e 3, verifica-se que o de Page (1949) 

apresentou os maiores valores de R² e os menores DQM, sendo 

considerado o melhor modelo em todas as concentrações de 

maltodextrina. Corrêa (2013) estudando o efeito da velocidade 

de congelamento sobre a liofilização de fatias de maçã, 

observou que o modelo de Page (1949) apresentou ajuste 

adequado aos dados experimentais para o efeito da 

temperatura de congelamento e da espessura das fatias de 

maçã.  

Observa-se que os demais modelos também podem ser 

utilizados para estimar os dados experimentais, em razão de 

terem apresentado R² ≥ 0,970 e DQM < 0,1. Observação 

semelhante foi verificada por Santos et al. (2012) avaliando os 

ajustes dos modelos matemáticos e o efeito do método de 

secagem (secador convectivo e liofilizador) sobre a cinética do 

processo da folha de coentro e constataram que as equações 

de Lewis, Brooker, Page e Logarítmica se mostraram para 

descrever o processo de secagem do ramo de coentro. 

Canizares e Mauro (2015) ajustaram os dados experimentais 

das polpas em pó de tomate e mamão papaia aos modelos 
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empíricos de Newton, Page e Henderson-Pabis, concluindo que 

todos os modelos testados descreveram bem o processo de 

secagem com R² superior a 0,98. 

Analisando os parâmetros estimados para os modelos 

testados, observa-se que a magnitude da constante de 

secagem (k), que representa a constante da taxa de secagem, 

não apresentou comportamento definido em relação às 

concentrações do adjuvante de secagem. O mesmo ocorreu 

com os parâmetros a e n, que não apresentaram relação 

alguma com o aumento da concentração de maltodextrina.  

De acordo com Martins et al. (2015) quanto maior o valor 

de k maior a difusividade efetiva no processo de secagem. Este 

parâmetro, segundo Canizares e Mauro (2015) também 

incorpora algumas variáveis, como geometria da amostra e 

dinâmica do ar, o que causa diferença em relação aos valores 

efetivos de difusividade. 

Nas Figuras 2 e 3 se encontram as curvas de cinética de 

secagem das polpas de cajá e de umbu-cajá em diferentes 

concentrações de maltodextrina (0, 5, 10, 15 e 20%) com 

ajustes para o modelo de Page. Observa-se que a adição da 

maltodextrina reduziu a taxa de secagem diminuindo 

gradativamente os tempos de liofilização. 

Adhikari et al. (2004) estudaram o efeito da adição de 

maltodextrina sobre a cinética de secagem de alimentos ricos 

em açúcares durante a secagem convectiva e concluíram que 

a adição de maltodextrina diminui a taxa de secagem. O mesmo 

comportamento foi observado por Goula e Adamopoulos (2008) 

ao estudarem o efeito da adição de maltodextrina durante a 

secagem por pulverização de polpa de tomate. 
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Figura 2. Ajuste do modelo de Page aos dados experimentais 

da cinética de liofilização da polpa de cajá nas concentrações 

de maltodextrina de 0, 5, 10, 15 e 20%. 

 

Verifica-se que a perda do teor de água é mais rápida no 

início do processo, constatada pela inclinação das curvas e que, 

quanto maior a concentração de maltodextrina no processo de 

liofilização, maior também é a taxa de secagem. 

Os tempos médios necessários para a secagem da polpa 

de cajá (Figura 2) variaram de 1620 a 780 min em diferentes 

concentrações de maltodextrina, na temperatura de -56 ± 3 ºC, 

sendo diretamente proporcional ao teor de água da polpa cujos 

resultados são semelhantes aos citados por Vieira et al. (2012) 

que, ao estudar a cinética de secagem de fatias de abacaxi por 

liofilização relaram tempo inferior a 30 h. Raharitsifa e Ratti 

(2010) liofilizaram espuma e polpa de maçã e encontraram uma 

redução considerável no tempo de processo. 
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Logo, e de acordo com Rocha (2013) torna-se relevante a determinação das curvas de 

liofilização para cada tipo de matéria-prima, a fim de se determinar o tempo de processo 

aceitável e com isso reduzir custos; no entanto, vale ressaltar que o tempo de secagem 

dependerá da capacidade operacional do equipamento, da quantidade de produto que se 

deseja liofilizar e do seu teor de água inicial, dentre outras variáveis. 

As curvas ajustadas pelo modelo de Page para o pó de 

umbu-cajá (Figura 3) possuem uma linha de tendência em que 

a perda do teor de água diminui exponencialmente com o tempo 

ocorrendo, no início do processo de liofilização alta taxa de 

perda de água seguida de valores menores no decorrer da 

secagem. 

Na determinação da cinética de secagem da polpa de 

umbu-cajá com diferentes concentrações de maltodextrina, os 

tempos de liofilização variaram de 2040 a 480 min. Huang et al. 

(2012) avaliando a influência dos métodos combinados de 

secagem (liofilização, liofilização + secagem a vácuo por micro-

ondas e secagem a vácuo por micro-ondas + liofilização) de 

fatias de maçã, verificaram tempos de secagem variando de 7 

a 15 h. Catelam et al. (2011) encontraram um tempo superior a 

2280 min (48h) até que a polpa de maracujá atingisse o teor de 

água desejado. 
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Figura 3. Ajuste do modelo de Page aos dados experimentais 

da cinética de liofilização da polpa de umbu-cajá nas 

concentrações de maltodextrina de 0% (A), 5% (B), 10% (C), 

15% (D) e 20% (E). 

 

CONCLUSÕES  

 
Os modelos matemáticos analisados apresentaram ajustes satisfatórios aos dados 

experimentais, com o modelo de Page apresentando os maiores coeficientes de 

determinação  e os menores desvios quadráticos médios. 
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RESUMO: Os mirtilos são conhecidos como "fruto da 
longevidade" porque são ricos em polifenóis, taninos, 
flavonóides e antocianinas, substâncias consideradas de alto 
poder antioxidante, que são atribuídas à prevenção de doenças 
crônicas. Existem novos procedimentos de extração que 
possibilitam a utilização de solventes em menor quantidade e 
que sejam menos agressivos ao meio ambiente, sendo uma 
alternativa para o desenvolvimento da química verde. Para isso, 
as extrações convencionais vêm sendo substituídos ou 
modificados de acordo com o surgimento de processos 
alternativos, tais como a extração assistida por micro-ondas 
focalizado. O objetivo deste trabalho foi otimizar a extração de 
compostos fenólicos totais, flavonóides totais e antocianinas 
totais, dos extratos de mirtilo (Vaccinium ashei Reade) da 
variedade Climax. Os extratos foram obtidos por extração em 
micro-ondas focalizado com diferentes temperaturas (30, 40, 50 
e 60°C) nas concentrações de solvente de 60% e 80% 
hidroetanólico. O teor de fenólicos totais e antocianinas totais 
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apresentaram tendência linear positiva em relação à 
temperatura de extração. Os flavonóides totais não 
apresentaram diferença significativa em termos de temperatura 
de extração. Este estudo confirma o potencial desta fruta como 
fonte de compostos fenólicos, flavonóides e antocianinas e 
também fornece uma técnica de extração nova, eficiente e com 
menor agressão ao meio ambiente para extrair compostos 
bioativos de mirtilos. 
Palavras-Chave: Mirtilo. Otimização. Micro-ondas focalizado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os frutos do mirtilo apresentam significativo valor de 

mercado, devido ao sabor exótico, seu valor econômico e suas 

propriedades medicinais. Os principais cultivares no Brasil 

pertencem ao grupo rabitteye (V. ashei Reade), que 

apresentam frutos firmes e com longa vida pós-colheita se 

conservados adequadamente (ANTUNES & RASEIRA, 2006). 

O mirtilo é conhecido como a fruta da longevidade, pois 

é rica em polifenóis, taninos, flavonóis e antocianinas (WANG 

et al., 2012), substâncias consideradas de alto poder 

antioxidante, às quais se atribui propriedades preventivas de 

doenças crônico-degenerativas.  

A produção de mirtilos no Brasil ocorre principalmente 

em pequenas propriedades, com poucos empreendimentos em 

grande escala, atualmente as plantações estão concentradas 

nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo e Minas Gerais. Apesar de não existirem estatísticas 

oficiais atualizadas, estima-se que a área plantada com mirtilos 

no Brasil seja de 400 hectares aproximadamente 

(CANTUARIAS-AVILÉS et al., 2014). 
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De sabor ligeiramente agridoce, os mirtilos apresentam 

coloração avermelhada a azulada quando maduros, e são 

cobertos por uma cera denominada pruína. Estes pequenos 

frutos são conhecidos por suas propriedades nutracêuticas, 

atribuídas ao alto teor e grande diversidade de antioxidantes 

naturais e polifenóis, ultrapassando outros alimentos 

funcionais. Os mirtilos também são ricos em vitaminas e 

minerais, o consumo de mirtilos frescos está comprovadamente 

associado à prevenção de doenças como câncer, problemas 

cardiovasculares, deterioração cognitiva, disfunções da 

imunidade, catarata e degeneração macular (SEVERO et al., 

2008). 

Os antioxidantes naturais apresentam-se como 

alternativa para prevenir a deterioração oxidativa dos alimentos, 

minimizando assim os danos que esses compostos oxidativos 

causariam nos seres humanos (MELO & GUERRA, 2002).  

Um fator importante para o aumento das áreas cultivadas 

com mirtilo é o crescente interesse pelos antioxidantes naturais 

de extratos de plantas, devido à sua baixa toxicidade em 

relação aos antioxidantes sintéticos. Extratos de frutas, 

vegetais, cereais e seus subprodutos industriais são ricos em 

antioxidantes, em ácido ascórbico, tocoferóis, carotenoides e 

em compostos fenólicos e têm demonstrado eficaz atividade 

antioxidante em sistemas modelos (WOLFE et al., 2008; 

MANACH et al., 2004). 

Diversas técnicas de extração são amplamente 

utilizadas para o isolamento de substâncias bioativas a partir de 

substâncias naturais. No entanto, são técnicas geralmente 

demoradas e devem ser cuidadosamente controladas, pois são 

susceptíveis a causar degradação ou mudanças químicas 

indesejadas no produto (CRAVOTTO et al., 2008). 
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A extração convencional normalmente é realizada 

empregando solventes orgânicos e geralmente é combinada 

com agitação e/ou aquecimento. O solvente utilizado na 

extração pode influenciar significativamente no nível dos 

componentes recuperados, dessa forma pode determinar a 

atividade antioxidante dos extratos obtidos. Água, metanol, 

etanol, acetona, soluções aquosas destes solventes e acetato 

de etila são comumente usados como solventes de extração 

(HAYOUNI et al., 2007; GONZÁLEZ-MONTELONGO et al., 

2010). Outros fatores, como temperatura e tempo de extração, 

a proporção líquido-sólido e a cultivar, também afetam a 

extração com solventes.  

A energia de micro-ondas é uma radiação não ionizante 

que causa o aquecimento por migração dos íons e rotação das 

moléculas com momentos dipolos, não causando mudanças na 

estrutura molecular (SANSEVERINO, 2002). 

Segundo Cravoto et al. (2008) a extração assistida por 

micro-ondas apresenta vantagens como: o aquecimento mais 

rápido para a extração de substâncias bioativas de materiais de 

plantas, o aumento do rendimento de extrato e redução do 

tempo de extração. Além disso, é reconhecida como uma 

tecnologia verde, pois reduz a utilização de um solvente 

orgânico (ALUPULUI; CĂLINESCU; LAVRIC, 2012).  

Em matriz vegetal, a alta quantidade de água absorve 

fortemente a energia de micro-ondas, ocorrendo um 

aquecimento interno, levando ao rompimento celular e 

facilitando o processo de extração. Além de ocorrer à migração 

dos íons dissolvidos, o que aumenta a penetração do solvente 

dentro da matriz e facilita a liberação dos compostos 

aumentando o rendimento da extração (WANG; WELLER, 

2006; SPIGNO; FAVERI, 2009). 
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O forno de micro-ondas focalizado possui um dispositivo 

que mede a temperatura interior, além de se caracterizar por 

incidir uniformemente, mas não de maneira contínua as micro-

ondas. É possível pelo painel de controle, localizado na parte 

externa do forno, programar e monitorar a temperatura e o 

tempo desejado para cada processo (MATSUI, 2006). 

O micro-ondas possui um magnetron que propaga as 

ondas geradas por meio de um guia de ondas até a cavidade, 

sendo a quantidade de energia das micro-ondas incidentes 

controladas pela abertura de fendas posicionadas em cada 

cavidade. A potência e o tempo de abertura de cada fenda são 

estabelecidos pela temperatura selecionada na programação 

do equipamento. Abaixo de cada frasco reacional estão os 

sensores de infravermelho que possibilitam o controle de 

temperatura (OUFNAC et al., 2007). 

Muitos estudos utilizando o micro-ondas têm sido 

realizados para extrair compostos como polifenóis e cafeína de 

folhas de chá verde (PAN; NIU; LIU, 2003), compostos fenólicos 

em resíduos de batata (WU et al., 2012), polifenóis de cascas 

de laranja (NAYAK et al., 2015), fenólicos totais  de extratos de 

folhas de Myrtus communis (DAHMOUNE et al., 2015), 

fenólicos e flavonóides totais de sementes de coentros 

(ZEKOVIC et al., 2016). Estes estudos demostram que a 

extração de compostos bioativos assistida por micro-ondas a 

partir de materiais consomem menos solvente de extração e 

economia de tempo. 

Este estudo teve como objetivo otimizar a extração de 

compostos bioativos de mirtilo, através de micro-ondas 

focalizado com diferentes concentrações de solventes e 

temperaturas de extração.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

  

Matéria-prima 

 

As amostras de mirtilo (Vaccinium ashei Reade) da 

cultivar Clímax, visto na (Figura 1) foram adquiridas do Pomar 

Vale do Dourado, localizado no município de Erechim (RS), os 

frutos são cultivados através de sistema orgânico de produção. 

Os frutos foram selecionados, higienizados e 

sanitizados, posteriormente desidratados em estufa com 

circulação de ar forçado à 50ºC por 48 horas. Após, os frutos 

foram triturados em moinho analítico arrefecido à 4°C (Quimis, 

modelo Q298A21, Brasil) com o auxílio de um banho de ultra-

termostatizado (Solab, modelo SL-152/10) e armazenadas em 

frasco âmbar á temperatura de -18ºC, até a obtenção do 

extrato.  

 

Figura 1. Fruto de mirtilo (Vaccinium ashei Reade). 

 
      Fonte: Acervo pessoal do autor 
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Obtenção do extrato – Extração assistida por micro-ondas 

focalizado 

 

Para extração assistida por micro-ondas focalizado 

(Figura 2) utilizou-se de procedimentos descritos para digestão 

de amostras segundo Costa, Korn e Castro (2006) com 

modificações. As extrações foram realizadas no forno de micro-

ondas com radiação focalizada com duas cavidades, equipado 

com frascos de vidro de capacidade máxima para 180 mL (star 

system 2, 800 W, CEM, Mathews, N.C., EUA). As extrações 

assistidas por micro-ondas foram conduzidas nos laboratórios 

do setor de Química Industrial e Ambiental do departamento de 

Química da Universidade Federal de Santa Maria - RS. 

 

Figura 2. Forno micro-ondas focalizado utilizado na extração de 

compostos bioativos do mirtilo. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor  
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 Inicialmente a amostra moída foi pesada e transferida 

para os frascos de vidro sendo adicionadas de solvente na 

proporção 1:10 (m/v), e submetidas à incidência das micro-

ondas por 20 minutos. Foram realizados 8 tratamentos em 3 

repetições variando a concentração do solvente (hidroetanólico 

60% e 80%) e as temperaturas de extrações (30ºC, 40ºC, 50ºC 

e 60ºC).  

Após o término da extração, os extratos foram filtrados e 

centrifugados a 3000 rpm por 20 minutos. Posteriormente os 

sobrenadantes foram acondicionados em frascos âmbar e 

armazenados em freezer (-18 ºC) até o momento das análises. 

No final de cada extração foi realizada a descontaminação do 

aparelho com 10 mL de álcool PA por um tempo de 10 minutos. 

 

 Determinação de Compostos Fenólicos Totais 

 

A determinação do teor de fenólicos totais seguiu o 

método de Folin-Ciocalteu descrito por Singleton, Orthofer & 

Lamuela-Raventos (1999) com modificações por Roesler 

(2007). Para a reação colorimétrica, transferiu-se para tubos de 

ensaio 0,4 mL dos extratos previamente diluídos e 2,0 mL de 

solução aquosa do reativo de Folin-Ciocalteau 0,2 N (diluído na 

proporção 1:10). Após agitação, os tubos foram deixados em 

repouso na ausência de luz por 6 minutos. Depois, adicionou-

se 1,6 mL de carbonato de sódio (Na2CO3) 7,5% (m/v) agitou-

se novamente os tubos e os mesmos foram incubados durante 

5 minutos em banho-maria a 50°C. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro (SP – 220 marca Biospectro) a 760 nm, 

calibrado com solução referência de ácido gálico. O branco foi 

preparado com as mesmas condições, porém com substituição 

do extrato. O teor de compostos fenólicos totais foi expresso em 
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miligramas equivalentes de ácido gálico/ g de fruto seco de 

mirtilo (mg EAG g-1). 

 

Determinação de Flavonóides Totais 

 

O teor de flavonoides totais foi determinado pelo método 

proposto por Zhishen, Mengcheng e Janming (1999). Em tubos 

de ensaio adicionou-se alíquota de 0,5 mL dos extratos 

previamente diluídos adicionados de 2 mL de água destilada. 

Em seguida adicionou-se 0,15 mL de nitrito de sódio (NaNO2) e 

após 5 minutos, 0,15 mL de cloreto de alumínio (AICI3). Os 

tubos permaneceram em repouso por 6 minutos no escuro e 

foram adicionados de 2 mL de solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) 1M e 1,2 mL de água destilada. Agitou-se a solução e 

a leitura foi realizada em espectrofotômetro (SP – 220 marca 

Biospectro) a 510 nm, calibrado com solução referência de 

quercetina. O branco foi preparado nas mesmas condições, 

porém com substituição do extrato pelo solvente. O teor de 

flavonoides totais foi expresso em mg equivalente de 

quercetina/ g de fruto seco de mirtilo (mg EQ g-1). 

 

Determinação de Antocianinas Totais 

 

Para a determinação do teor de antocianinas utilizou-se 

o método de pH-diferencial (GIUSTI & WROLSTAD, 2001). 

Diluiu-se 0,5 mL do extrato com 2,5 mL de tampão de cloreto 

de potássio 0,025 M, com pH 1,0 e tampão de acetato de sódio 

0,4 M, com pH 4,5, separadamente. As amostras diluídas foram 

deixadas à temperatura ambiente, na ausência da luz durante 

15 minutos e a leitura de cada amostra foi realizada 520 e 700 
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nm contra um branco com água destilada. O teor de 

antocianinas foi calculado usando a seguinte equação 1: 

 

CA = A*PM*FD/(ε * P) Equação (1) 

 

Onde: 

CA= Conteúdo de antocianinas (mg/100g de matéria seca);  

A= absorbância (A520nm - A700nm)pH1.0 - (A520nm - A700nm)pH4.5, 

PM= peso molecular da cianidina-3-glicosídeo (C15H11O6, 

449.2),  

FD = fator de diluição,  

ε =absortividade molar (26900), 

P= peso da amostra (g). 

 

2.6 Análise Estatística  

 

As análises estatísticas foram realizadas no aplicativo 

SAS® - Statistical Analysis System versão 9.0 (SAS Institute 

Inc., Cary - NC, USA). Os resultados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), suas médias ajustadas pelo 

método dos quadrados mínimos ordinários e comparadas pelo 

teste de Tukey ao nível de significância de 5% (p <0.05). 

Independente da significância das interações foram testadas as 

tendências via contrastes a partir dos coeficientes para 

interpolação dos polinômios ortogonais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fenólicos Totais  

 

Os fitoquímicos como os compostos fenólicos de plantas 

e legumes são conhecidos por várias propriedades benéficas à 

saúde, incluindo a redução dos riscos de determinados tipos de 

câncer, doenças cardiovasculares e as doenças 

neurodegenerativas. Embora existam alguns questionamentos 

sobre os efeitos dos polifenóis em doenças humanas, o 

potencial destes alimentos que promove a saúde pode ser 

atribuído aos fitoquímicos presentes nas raízes, cascas, caules, 

folhas, frutos e flores de algumas plantas (RUIZ-TERÁN et al., 

2008). 

A Tabela 1 mostra os valores médios do conteúdo de 

compostos fenólicos, flavonóides e antocianinas totais para os 

extratos de mirtilo obtidos pelo método micro-ondas em 

diferentes condições de concentração de solvente e 

temperatura de extração. 

Os valores de compostos fenólicos totais aumentaram 

(P<0,05) com a elevação da temperatura de extração para as 

concentrações de solvente 60% e 80%, demonstrando um 

comportamento com tendência linear, ou seja, com a elevação 

da temperatura de extração ocorreu um aumento do teor de 

fenólicos totais.  

Comportamento semelhante foi observado por Wu et al. 

(2012) que ao extrair compostos fenólicos totais de batatas, 

utilizando micro-ondas focalizado em temperaturas de  50, 60, 

70 e 80°C verificaram um notável aumento do teor dos 

compostos fenólicos totais com a elevação da temperatura.  
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Em relação ao solvente, não foi visualizada diferença 

significativa entre as concentrações utilizadas. No entanto, Wu 

et al. (2012) observaram que a concentração de 60% etanol foi 

mais eficiente que 80%, sugerindo que os compostos fenólicos 

são mais solúveis em 60%. 

 

Tabela 1. Conteúdo de Fenólicos totais, flavonoides totais e 

antocianinas totais nos extratos de mirtilo.  

Solvente

% 

Temperatura, ºC Médi

a 

P-value 

30 40 50 60 S T S×T 

 
Fenólicos totais, mg GAE/g de 

fruta seca 
 

0.1751 <0.0001 0.2571 

60 60.36 75.18 75.02 97.08 
76.9

1 
Tendência 

80 51.15 81.42 88.18 113.38 
83.5

3 
 L Q 

Mean  
55.75

c 
78.3b 81.60b 105.23a  T <0.0001 0.9087 

         

 
Flavonoides Totais, mg QE/g 

de fruta seca 
 0.2744 0.1389 0.6696 

60 3.31 3.91 4.37 7.33 4.73 Tendência 

80 2.74 3.84 3.96 4.56 3.77  L Q 

Mean  3.03 3.87 4.17 5.94   T 0.0291 0.5905 

         

 

Antocianinas totais, mg 

cyanidin 3-O-glucoside /100g 

de fruta seca 

 0.4917 0.0075 0.6651 
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60 13.70 20.00 18.29 21.20 
18.3

0 
Tendência 

80 14.23 17.40 19.00 19.35 
17.4

9 
 L Q 

Mean  
13.96

b 
18.70a 18.65a 20.27a    T 0.002 0.1915 

         

Médias com a mesma letra minúscula na linha não diferem (P>0,05) teste 

de Tukey’s. Médias com a mesma letra maiúscula na coluna não diferem 

(P>0,05) teste de Tukey’s. 

L: linear 

Q: quadrática 

GAE : Ácido gálico equivalente. EQ: Equivalentes de quercetina. 

 

3.2 Flavonoides Totais  

 

Os flavonoides são compostos de baixo peso molecular 

que constituem a maior parte da coloração amarela, vermelha 

e azul em frutas. Estes fitoquímicos também são eficazes no 

sequestro dos radicais livres, e são importantes antioxidantes 

devido ao seu elevado potencial redox e sua capacidade de 

quelar metais (HAMINIUK et al., 2012). 

De acordo com os resultados (Tabela 1), pode-se 

observar que a extração de flavonóides totais não teve 

influência (P>0.05) da temperatura e da concentração do 

solvente utilizado. Em contrapartida, Spagolla et al. (2009), 

encontraram que as extrações utilizando etanol 40% e 60% são 

mais eficientes ao extrair flavonóides totais de frutos secos de 
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mirtilo cv. "Rabbiteye" (Vaccinium ashei), variando as 

concentrações de etanol (40%, 60% e 80%). 

 

3.3 Antocianinas Totais  

 

As antocianinas são compostos fenólicos pertencentes 

ao grupo dos flavonoides, amplamente distribuídos no reino 

vegetal. São responsáveis pelas cores vermelha, roxa e azul 

presentes em frutas, vegetais e grãos, bem como seus 

derivados, além de serem responsáveis pela coloração, as 

antocianinas exercem importante atividade antioxidante 

(PIEKARSKI, 2013). 

Os valores de antocianinas totais apresentaram aumento 

com tendência linear, ou seja, com a elevação da temperatura 

de extração nas concentrações de solvente (60% e 80%), 

ocorreu maior extração de antocianinas totais. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Zheng et al. (2013), que 

efetuaram extração assistida por micro-ondas em mirtilos 

variando temperatura (30, 50, 70, 90 e 110ºC) e observaram 

que o teor de antocianinas totais aumentou notavelmente na 

faixa de 30-50ºC. Provavelmente este fenômeno pode ser 

atribuído ao aumento da taxa de difusão das antocianinas 

dentro das partículas e a capacidade de solubilidade em 

solvente extraída com o aumento da temperatura.  

No entanto, não foi visualizada diferença significativa 

entre as concentrações de solventes utilizadas no processo de 

extração. Em contrapartida, Zheng et al. (2013), encontraram a 

melhor condição de extração utilizando etanol 60% ao extrair 

por micro-ondas as antocianinas totais de mirtilos, variando as 

concentrações de etanol (20%, 40%, 60%, 80% e 100%). 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados deste estudo demonstram que, os maiores 

valores de extração para os compostos fenólicos e antocianinas 

foram obtidos na temperatura de 60ºC, não diferindo 

significativamente entre as concentrações de solvente.  

Os flavonoides totais não tiveram diferenças 

significativas na temperatura e no solvente utilizado nas 

extrações. 

Desta maneira pode-se considerar a temperatura de 

60ºC a mais eficiente para a extração assistida por micro-ondas 

focalizado de compostos bioativos de mirtilo, além de ser 

economicamente viável. 

Os resultados obtidos mostraram que o procedimento 

proposto de extração assistida por micro-ondas, pode ser 

considerado adequado para a obtenção de extratos de mirtilo 

ricos em compostos bioativos e com alta atividade antioxidante.  
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RESUMO: No Brasil, o cultivo de plantas modificadas 
geneticamente se iniciou no final da década de 1990. 
Entretanto, a divulgação de informações para a população 
brasileira ainda se mostra insuficiente. Nesse contexto, 
objetivou-se avaliar o conhecimento de discentes da UFRPE, 
sobre alimentos Transgênicos e Organismos Geneticamente 
Modificados (OGMs). Os dados foram obtidos através da 
aplicação de um questionário, a 134 discentes oriundos dos 
cursos de Bacharelado em Agronomia, Bacharelado em 
Economia Doméstica, Bacharelado em Gastronomia e 
Licenciatura em Ciências Biológicas. Sendo observado que 
100% deles já tinham ouvido falar sobre alimentos 
geneticamente modificados ou transgênicos, com informações 
vindas principalmente do ambiente universitário e da mídia, 
porém, somente 21,65% souberam expor a diferença entre 
OGMs e transgênicos. Mais de 60% afirmaram ler os rótulos 
dos produtos que consomem, sem, no entanto, atentarem para 
a presença de transgênicos. Para 56,70% deles o assunto 
precisa ser debatido com maior frequência no âmbito 
acadêmico social, considerando 97% dos entrevistados que a 
população brasileira ainda é carente de informação a respeito 
desta temática. Os dados obtidos demonstram que a maioria 
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dos discentes entrevistados apresenta fragilidade no 
conhecimento com relação a estas biotecnologias aplicadas a 
alimentos. Fazendo-se necessário a ampliação de momentos 
no ambiente acadêmico e social para discussões sobre o tema. 
Palavras-chave: Alimentação. Biotecnologia. Universidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O avanço da ciência nos últimos anos proporcionou a 

descoberta de novas tecnologias, como as chamadas 

biotecnologias. Com a evolução científica, o surgimento de 

substâncias e o aperfeiçoamento de técnicas de manipulação 

genética proporcionaram desenvolvimentos tecnológicos 

importantes que se estenderam a diversos segmentos sociais 

de grande relevância econômica (RIBEIRO; MARIN, 2012). 

No Brasil, a biotecnologia se estendeu ao setor 

agroindustrial e é, hoje, um dos principais campos dentro do 

conhecimento das ciências. A descoberta de transgênicos e 

Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) é um 

exemplo, e suas aplicações são consideradas um avanço para 

a melhoria e aumento do processo produtivo de alimentos no 

país (RIBEIRO; MARIN, 2012). 

O Brasil tornou-se um dos maiores produtores mundiais 

de organismos geneticamente modificados, contando com uma 

área de mais de 40 milhões de hectares distribuídos entre soja,  

milho e  algodão transgênicos (JAMES, 2013). 

A biotecnologia, de acordo com o Novo dicionário 

Aurélio, é conceituada como sendo a aplicação de processos 

biológicos à produção de materiais e substâncias para uso 

industrial, medicinal, farmacêutico, alimentício, dentre outros 

(AURÉLIO, 2009 p.55).  Segundo Alves (2004), biotecnologia 
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consiste na aplicação em grande escala ou na transferência 

para a indústria, de avanços científicos e tecnológicos 

resultantes de pesquisas em ciências biológicas que visam 

trazer benefícios à sociedade. 

Convencionalmente utilizam-se os termos OGMs e 

transgênicos como sinônimos, porém, existe uma diferença 

técnica entre ambos. Os OGMs são organismos que foram 

modificados com a introdução de um ou mais genes 

provenientes de um ser vivo da mesma espécie do organismo 

alvo. Já a palavra transgênico é utilizada para designar um ser 

vivo que foi modificado geneticamente, recebendo um gene ou 

uma sequência gênica de um ser vivo de espécie diferente 

(ALVES, 2004). 

No Brasil, apesar de haver a pouca divulgação 

informativa sobre os OGMs e transgênicos, há uma vontade 

social de obter informações sobre a presença desses 

componentes nos alimentos. Além disso, há escassez de 

pesquisas qualitativas que tratem da compreensão do público a 

respeito das informações sobre novas tecnologias, incluindo os 

próprios alimentos modificados (FURNIVAL; PINHEIRO, 2008). 

 Em virtude da dificuldade de estabelecer um marco 

definitivo para resoluções de políticas que sirvam para informar 

a sociedade devidamente, no que se refere ao componente 

teórico dos riscos ou benefícios dos transgênicos, é 

interessante conhecer a opinião pública sobre a questão, pois 

revela sua reação diante da falta da certeza científica (CASTRO 

et al., 2014). 

No campo educacional, estudos realizados por 

pesquisadores nacionais e internacionais sobre o processo de 

ensino e aprendizagem de ciências tecnológicas e 

biotecnologias têm revelado que os alunos apresentam 
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concepções, ou seja, conceitos intuitivos, espontâneos ou 

alternativos que, muitas vezes, distanciam-se dos 

conhecimentos científicos consolidados (CABALLER; 

GIMÉNEZ, 1993; BASTOS, 1998; BIZZO; KAWASAKI, 1999). 

Dessa maneira, a falta de informação pode estar 

relacionada com a falta de problematização no espaço 

acadêmico sobre as inovações tecnológicas que envolvem 

riscos incertos. 

Nesse contexto, discentes de cursos de Graduação da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, foram o alvo da 

pesquisa. Pois o desenvolvimento de atividades que 

estabeleçam relações entre ciência, tecnologia, sociedade e 

alimentação, podem auxiliar em melhores metodologias de 

transmissão de saberes para que estes construam 

conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomada 

de decisões responsáveis durante a sua atuação no mercado 

de trabalho, ajudando a transmitir esses conhecimentos ao 

amplo público que atendem. 

Sendo assim, objetivou-se com a pesquisa analisar o 

conhecimento de discentes dos cursos de Graduação UFRPE 

sobre Alimentos Transgênicos e OGMs. Tendo como objetivos 

específicos, avaliar o conhecimento sobre o conceito;  

considerações sobre Transgênicos e OGMs; inserção desses 

alimentos na rotina alimentar; observância aos rótulos dos 

alimentos; e percepção de como o ambiente acadêmico tem 

proporcionado discussão sobre estas biotecnologias aplicadas 

à alimentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada triagem nas matrizes curriculares dos 
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cursos ofertados pela Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), levando em consideração a afinidade à 

área de alimentos e a disponibilidade de disciplinas obrigatórias 

que pudessem englobar o tema proposto por esta pesquisa. 

Com base nesses critérios, foram selecionados os cursos: 

Bacharelado em Agronomia, Bacharelado em Economia 

Doméstica, Bacharelado em Gastronomia e Licenciatura em 

Ciências Biológicas. Dando preferência a discentes do 6º e 7º 

períodos, último ano de curso. A aplicação dos questionários se 

restringiu ao Campus Sede da UFRPE –  Dois Irmãos – Recife-

PE. 

A amostragem foi não probabilística por conveniência 

(REIS, 2003). Os discentes participantes responderam 

questionário presencial, com perguntas objetivas e subjetivas, 

elaborado de acordo com os objetivos propostos para a 

pesquisa, sendo este o meio de obtenção dos dados. A 

participação dos alunos foi totalmente voluntária, sem geração 

de ônus para os que se recusassem a responder o questionário 

ou alguma pergunta nele contida, além disso, todos assinaram 

um TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no 

qual estavam evidentes os objetivos da pesquisa, a 

preservação da privacidade do participante e o livre arbítrio dos 

mesmos de aceitarem ou não, para que fosse possível utilizar 

as informações obtidas para divulgação do trabalho. 

A coleta de dados foi realizada entre novembro/2017 e 

junho/2018. A análise estatística foi realizada comparar os 

dados obtidos, os quais foram submetidos à Análise de 

variância (ANOVA –one-way) e comparados usando o teste de 

Duncan’s pelo software Statistica 7.0 (StatSoft,Tulsa, EUA) ao 

nível de 5% de significância (FARIAS; DEMARQUI, 2017). Os 

resultados foram expressos como média, e quando analisados 
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pelo Excel 2017® foram expressos em porcentagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisas 134 discentes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação, dentre os quais, 32 de 

Agronomia, 31 de Economia Doméstica, 38 de Gastronomia e 

33 de Licenciatura em Ciências Biológicas, todos residentes na 

Região Metropolitana do Recife/PE. Sendo 61,95% do sexo 

feminino e 38,05% do sexo masculino, com faixa etária 

predominante de 19 a 29 anos (62,86%).  

  Quanto à dieta dos estudantes, 100% deles afirmaram 

serem adeptos de uma dieta onívora. Questionados sobre o 

critério de escolha para compra dos alimentos de origem 

vegetal que compunham sua alimentação, os principais 

atributos citados foram: o sabor (31,30%), o preço 

comercializado (30,60%) e a aparência (19,40%), havendo 

diferença significativa nos atributos sabor e preço, quando 

comparado aos demais critérios, com exceção do preço com 

relação à aparência (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Atributos dos discentes para escolha de alimentos de 

origem vegetal. 

Atributos         Média  

Sabor    32,07A 

Preço    30,54AB 

Aparência    19,51BC 

Aspecto Nutricional    12,82CD 

Praticidade de Preparo      3,75D 

Orgânico      1,45D   
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Fonte: Pesquisa direta, 2018. 

Médias acompanhadas de letras maiúsculas diferentes são resultados que 

diferem significativamente, pelo teste de Duncan, nível de significância - 5%.  

Letras iguais não diferem significativamente. 

 

Alles et al. (2014) também avaliando os critérios  

utilizados  por acadêmicos na  escolha alimentar, obteve uma 

porcentagem de 31% para o atributo “preço”. Dado muito 

semelhante ao encontrado nesta pesquisa. Além disto, estudos 

ressaltam a importância do fator preço e sabor para 

consumidores universitários (VERONEZE et al., 2016). Não por 

acaso, os resultados desta pesquisa também reforçam que 

esses dois fatores são determinantes na escolha alimentar de 

universitários no que se refere aos alimentos de origem vegetal. 

Ainda, constatou-se que 100% dos alunos já haviam 

ouvido falar sobre alimentos transgênicos ou geneticamente 

modificados. Resultado semelhante ao obtido pelo estudo 

realizado por Farias et al. (2014), com estudantes de graduação 

da Universidade do Rio de Janeiro, da área de ciências e 

tecnologia de alimentos, onde 98% dos participantes afirmaram 

já ter ouvido falar sobre o assunto. 

A fim de verificar o conhecimento sobre a temática desta 

pesquisa, os entrevistados foram indagados se havia alguma 

diferenciação entre alimentos transgênicos e OGMs, apenas 

34,65% disseram haver diferença entre eles. Este resultado 

demonstra a necessidade de um maior esclarecimento sobre o 

tema, uma vez que a literatura ressalta que há uma diferença 

sutil entre os dois organismos (LEITE, 2000; JAMES, 2013). 

 Em seguida, foram solicitados que justificassem sua 

resposta e, no que se refere à conceituação, apenas 21,65% 

deixaram registrados os conceitos corretos, quando 

comparados à literatura existente sobre o assunto. As respostas 
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da maioria dos alunos quanto à conceituação dos termos 

demonstram que os conhecimentos são superficiais e não 

ultrapassam os saberes comuns ou as primeiras impressões 

sobre o tema, revelando que “ouvir falar”, não necessariamente 

retrata maior conhecimento (GUIVANT, 2006). 

Analisando estes resultados, uma vez que mais de 65% 

dos entrevistados não souberam conceituar corretamente os 

termos pesquisados, infere-se que o meio acadêmico (43,40%) 

e a mídia (40,50%), mencionados pelos entrevistados com 

principais meios informativos, parecem não esclarecer 

suficientemente os conceitos e diferenças entre alimentos 

transgênicos e OGMs, sendo necessária uma maior ênfase em 

estudos e debates sobre o assunto.  

Diferindo estatisticamente a universidade e a mídia dos 

demais meios de informação mencionados (Tabela 2). As 

citações maiores para esses dois meios informativos pode estar 

atrelada ao fato de, como defende Paletta et al. (2014), a 

Universidade representar no país um pilar essencial à produção 

de novas informações e conhecimentos. No Brasil, é 

certamente nesse ambiente que se concentra a maior fonte de 

geração de conhecimentos relacionados à sociedade, 

tecnologia e desenvolvimento, devido aos seus eixos: ensino, 

pesquisa e extensão. Os jovens e adultos que conseguem 

acesso à academia conseguem junto acesso à bibliotecas, 

aulas, discussões, opiniões divergentes ou não, aos grupos de 

estudos, e por passarem muitas horas imersos nestes locais, 

seus saberes e atitudes nitidamente sofrem influência.  

Em paralelo, dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 

(PBM, 2015), revelaram que o brasileiro gasta cerca de cinco 

horas do seu dia conectado à internet, e que a televisão é o 

meio de comunicação informativo predominante no país, sendo 
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os programas jornalísticos, considerados por eles, como fontes 

mais confiáveis de informação. Ainda, foi constatado que o 

tempo de exposição à televisão sofre influência do gênero, da 

idade e da escolaridade. A exemplo disso, os resultados 

mostram que de 2ª a sexta-feira as mulheres (4h48) passam 

mais horas em frente à TV do que os homens (4h12).  E no lar 

das pessoas que ultrapassam o ensino médio ou com ensino 

superior, os televisores ficam aproximadamente quatro horas 

ligados/dia (3h59) (BRASIL, 2015).  

Além do ambiente universitário, seja nas aulas ou em 

eventos proporcionados pela Instituição Acadêmica, e das 

plataformas midiáticas, principalmente internet e televisão, 

outros meios para obtenção de informações sobre o tema foram 

citados, permitindo a observação de que essas informações 

chegam aos estudantes de diversas maneiras. 

 

Tabela 2. Meios de obtenção de informações dos discentes 

sobre alimentos transgênicos e organismos geneticamente 

modificados . 

Meios Informativos  Média  

Universidade  43,40A  

Mídia (internet e televisão)  40,49A  

Escolas públicas e/ou privadas  9,44B  

Eventos  3,06B  

Artigos científicos  2,89B  

Rótulos dos alimentos  0,80B  

Nutricionista  0,75B  

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 

Médias acompanhadas de letras maiúsculas diferentes são resultados que 

diferem significativamente, pelo teste de Duncan, nível de significância - 5%. 

Letras iguais não diferem significativamente. 



PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFRPE SOBRE ALIMENTOS 
TRANSGÊNICOS E ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

436 
 

 

Quando questionados se os alimentos transgênicos e 

OGMs fazem parte de sua alimentação rotineira, todos os 

estudantes deram resposta positiva. Segundo Leite (2000), com 

o conjunto de benefícios trazidos ao setor agroindustrial e ao 

comércio brasileiro de alimentos, a presença de produtos 

geneticamente modificados no cotidiano das pessoas se tornou 

algo extremamente comum, seja por consumo direto ou 

indireto, através de alimentos que o contenham. Desta forma, é 

cada vez mais comum encontrar alimentos transgênicos e OGM 

sendo comercializados para os diversos públicos, o que se 

reflete nos resultados obtidos nesta pesquisa. 

No que se refere às opiniões sobre o que eles 

consideravam ou a forma que classificavam esses alimentos, a 

maioria dos estudantes se posicionou alegando que eles seriam 

prejudiciais de alguma maneira, sendo que 41,92% afirmam ser 

prejudicial à saúde humana e outros 22,60% prejudiciais ao 

meio ambiente. Discentes sem uma opinião formada a respeito 

do assunto somaram 12,40% e somente 1,60% consideraram 

que são alimentos saudáveis para consumo. Dentre as 

considerações feitas, a afirmação de ser prejudicial à saúde foi 

a que apresentou significância quando comparada às demais, 

com exceção de serem também prejudiciais ao meio ambiente, 

neste último caso não tendo significância estatística (Tabela 3). 
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Tabela 3. Considerações dos discentes com relação aos 

alimentos transgênicos. 

Considerações  Média 

Prejudiciais à saúde humana                      41,92A 

Prejudiciais ao meio ambiente  22,62AB 

Indiferentes  12,90B 

Sem opinião  12,40B 

Seguros para consumo  8,57B 

Saudáveis  1,55B 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 

Médias acompanhadas de letras maiúsculas diferentes são resultados que 

diferem significativamente, pelo teste de Duncan, nível de significância - 5%.  

Letras iguais não diferem significativamente. 

 

Nesse sentido, Brum e Schuhmacher (2014), relatam 

que esse confronto entre aceitação e negação no uso dos 

transgênicos desde o início de sua produção seja decorrente da 

falta de divulgação de informações ao público em geral, 

pertinente a ainda não descoberta de malefícios concretos. 

Atrelado aos boatos populares de que os transgênicos fazem 

mal. 

Ainda, os alimentos modificados realmente trazem 

consigo essa problemática, de não haver um consenso de 

opinião a seu respeito. Existindo a dúvida do que o seu uso e 

produção podem causar em longo prazo e se existe o viés da 

dúvida, nesse caso, é mais provável que as pessoas se 

posicionem contrárias (SILVA, 2014). Ademais, a engenharia 

que encabeça as pesquisas é consideravelmente recente, não 

havendo um espaço grande de tempo para que sejam 

constatadas conclusões mais concretas, sejam elas negativas 

ou positivas relacionadas à saúde e ao meio ambiente (SILVA, 

2014). 
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Quanto ao uso, apesar de serem especulados, ainda não 

há nenhum dano efetivamente comprovado pelo consumo de 

um alimento geneticamente modificado, o que descaracterizaria 

a existência de perigos concretos ao consumidor, embora 

existam riscos abstratos ou interligados a isso. Como por 

exemplo, uma alergia ou reação indesejada a um composto que 

o alimento tenha desenvolvido durante o processo. Mas isso 

não é via de regra, uma vez que cada um tem organismo com 

metabolismo distinto e vai digerir e absorver o alimento de forma 

diferente (IDEC, 2014). 

No tocante aos riscos ao meio ambiente, têm-se as 

transferências genéticas, que nem sempre serão benéficas ou 

bem sucedidas, ou contaminações gênicas, por exemplo, caso 

estejam próximas a plantações não modificadas (CAMARA et 

al., 2014). Entretanto, em meio a isso, segundo a legislação, 

para assegurar o seu consumo e para que as sementes sejam 

liberadas para o plantio e comercialização, elas devem passar 

por um processo extenso de avaliação de risco. Sendo assim, 

subentende-se que caso aprovado, os OGMs não trarão riscos 

à saúde humana e desequilíbrio ao meio ambiente (SILVA, 

2014). 

Os discentes foram questionados, então, se com a 

transgenia utilizada para beneficiar os alimentos, pode-se 

considerá-los mais saudáveis que os produzidos 

organicamente. A resposta foi bastante condizente se 

analisarmos os posicionamentos quanto às perguntas 

anteriores, afirmando 94,93% que transgênicos não devem ser 

considerados mais saudáveis que os orgânicos. 

É um posicionamento compreensível, uma vez que os 

orgânicos possuem um apelo saudável maior, por diversos 

fatores já comprovados, dentre eles: a preocupação com o meio 
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ambiente e com os recursos naturais necessários ao cultivo, o 

respeito pelo crescimento e evolução do alimento de forma 

natural sem intervenção humana, e sem uso de fertilizantes 

sintéticos solúveis ou de agroquímicos (PURCINO; MORAES, 

2010; MOOZ; SILVA, 2014). 

Quanto à observância da rotulagem, 66,50% dos 

estudantes de graduação entrevistados alegaram que 

costumam ler os rótulos dos produtos que consomem, mas que 

não necessariamente fazem observação da presença de 

transgênicos ou OGMs na composição desses alimentos. 

Hipólito e Cruz (2015), em estudo feito com alunos de 

graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

observaram que 58,90% de 253 entrevistados, possuíam o 

hábito de ler o rótulo dos alimentos que consumiam. Marins e 

Jacob (2015) revelaram que 61,0% de uma população 

composta por 244 frequentadores de uma rede de 

supermercados de Niterói/RJ, também tinham este hábito. 

Segundo pesquisas recentes, como a realizada em 

agosto de 2016, ouvindo 2.573 pessoas em 160 cidades do país 

pelo Instituto Datafolha, encomendada pela Aliança de Controle 

do Tabagismo (ACT), organização que atua na área de 

promoção da saúde, detectou que 48% dos brasileiros não 

costumam ler as informações contidas nos rótulos das 

embalagens comerciais. E entre os 52% que lêem esses dados, 

é alto o percentual daqueles que afirmam entender apenas 

“mais ou menos” (BRASIL, 2015). Dessa forma, os órgãos 

regulamentadores, tais como a ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), juntamente com as entidades de saúde e 

defesa do consumidor deveriam criar estratégias para facilitar a 

leitura bem como a compreensão dos rótulos dos produtos 

comercializados. 
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Apesar da pouca atenção à presença dos transgênicos, 

96,20% dos graduandos consideram importante que essa 

informação deve vir explicitada na embalagem para 

conhecimento dos consumidores em geral. No tocante a isso, o 

resultado é muito semelhante ao encontrado por Mendonça 

(2005) em um estudo realizado com 277 alunos de cursos 

técnicos em nutrição, em diferentes regiões e municípios do 

Estado de São Paulo, onde 94,90% dos entrevistados foram 

favoráveis à presença da informação no rótulo dos alimentos, 

ressaltando o direito do público a informação e à escolha. Como 

também Quesada e Lembo (2014), em pesquisa realizada com 

alunos da área de biotecnologia da UNIP-SP, 98% se 

mostraram partidários a obrigatoriedade da presença do 

símbolo que identifica a presença de transgênicos (Figura 1) 

nos produtos encontrados no comércio.  

A simbologia mencionada é definida pela  Lei de 

Biossegurança (11.105/05), que prevê a rotulagem dos 

transgênicos conforme Decreto n. 4.680/03, determinando que 

todos os alimentos ou ingredientes alimentícios com presença 

de Organismos Geneticamente Modificados (OGM), desde que 

acima de 1% da composição final do produto, sejam rotulados, 

respeitando o direito dos consumidores à informação e poder 

de escolha. Ainda segundo este decreto, o rótulo deve vir com 

um símbolo: uma letra “T”, em negrito, no interior de um 

triângulo amarelo com bordas pretas (BRASIL, 2015). 

 

Figura 1. Símbolo de identificação de produto transgênico. 

 
Fonte: BRASIL, 2015.  
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Estimando a influência do ambiente acadêmico como um 

difusor de conhecimentos e descobertas, levando também em 

consideração as matrizes curriculares dos cursos envolvidos, 

56,70% dos alunos de graduação não consideram que estão 

sendo informados suficientemente sobre o processo de 

modificação gênica de alimentos. Apesar de 79,10% do total 

afirmarem que os eventos e discussões proporcionados nesse 

ambiente têm influenciado na escolha dos seus hábitos 

alimentares, não necessariamente tem influenciado suas 

escolhas entre orgânicos ou geneticamente modificadas. Por 

fim, como futuros formadores de opinião em áreas afins à de 

alimentos, mais de 97% dos discentes consideram que a 

população brasileira é carente de informação em relação a 

esses alimentos e sobre o processo que eles passam até 

chegarem às suas mesas. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os dados obtidos demonstram que a maioria dos 

discentes pesquisados apresentou fragilidade no conhecimento 

em relação à transgenia e a modificação genética de alimentos. 

E que apesar da maioria afirmar ler os rótulos dos alimentos 

que consomem, não há a intenção nesta leitura pela busca de 

informações sobre a inserção de ingredientes transgênicos ou 

modificados geneticamente em sua composição.  

Levando em consideração que os discentes 

entrevistados estão em processo de finalização de suas 

graduações, e possuindo disciplinas relacionadas ao tema aqui 

debatido em suas matrizes curriculares, esperava-se que eles 

detivessem maior propriedade a respeito do assunto. Dessa 

forma, ressaltando que grande parte dos discentes declarou 
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que não se sentiam devidamente informados, se faz necessário 

que haja ampliação de momentos para discussões sobre as 

biotecnologias aplicadas aos alimentos, tendo em vista que 

estes alunos serão profissionais formadores de opinião em suas 

respectivas áreas. 

O desafio está posto aos professores universitários, 

juntamente com os gestores públicos e setor agroindustrial para 

a construção de saberes relacionados aos OGM e alimentos 

transgênicos de modo a esclarecer as questões quanto a este 

tema amplo e contemporâneo.  
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RESUMO: O consumo de azeite de oliva tem aumentado, muito 
devido ao apelo funcional e benéfico à saúde. Estudos 
comprovam que esses benefícios se devem ao elevado 
conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados, e também à 
presença de substâncias antioxidantes. A produção de azeite 
de oliva no Brasil é recente. Objetivou-se avaliar o perfil de 
ácidos graxos de azeites de oliva produzidos na região central 
e serra do sudeste do Rio Grande do Sul. Foram avaliadas três 
amostras comerciais de azeite de oliva extra virgem produzidos 
em dois municípios da região. O perfil de ácidos graxos foi 
determinado por cromatografia gasosa, com detector por 
ionização em chama (CG-DIC) e calculados os índices 
aterogênicos (IAt) e trombogênicos (IT), além da relação entre 
ácidos graxos hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos 
(h/H). Foram identificados 10 ácidos graxos nos azeites 
investigados, estando em destaque o ácido oleico, com maior 
proporção em todas as amostras (66,90 a 68,91%), seguido dos 
ácidos palmítico e linoleico. Todos os azeites exibiram 
características de azeite de oliva extra virgem, caracterizado 
principalmente por apresentar composição de ácidos graxos 
com  teores médios percentuais de acordo ao estabelecido pela 
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legislação brasileira, demonstrando a pureza e qualidade aos 
azeites analisados. Os perfis de ácidos graxos dos azeites  
mostraram baixos valores de IAt, IT e elevada relação h/H, 
demonstrando os benefícios do produto à saúde. 
 
Palavras-chave: Ácidos graxos. Monoinsaturados. 
Polinsaturados. Olea europaea. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O azeite de oliva, obtido a partir dos frutos da oliveira 

(Olea europaea Linné) é um produto de grande valor comercial 

e nutricional. Segundo dados do Conselho Oleícola 

Internacional, o mercado brasileiro de azeite de oliva cresceu 

muito nos últimos anos, caracterizando o Brasil como quinto 

maior consumidor e segundo maior importador de azeites de 

oliva no mundo (IOCC, 2017). O azeite importado constitui 98% 

do total consumido no país, com as marcas nacionais 

representando apenas 2% da oferta (ARGOS, 2017). Quanto à 

produção, o país ainda não figura nos dados do Conselho, pois 

os primeiros plantios de oliveiras, assim como a produção de 

azeite são recentes (CARDOSO et al., 2010; EMBRAPA, 2009; 

EPAMIG, 2007; PESTANA-BAUER et al., 2011). Segundo 

Aued-Pimentel et al. (2017), a ampliação do mercado e a 

perspectiva de crescimento da produção comercial nacional 

têm intensificado os trabalhos do governo brasileiro em 

aprimorar as exigências legais de controle desse produto.  

Na atualidade, o Rio Grande do Sul tem a maior área 

cultivada de oliveiras do país, com cerca 2,1 mil hectares de 

área plantada, nas regiões Central, Campanha, Fronteira Oeste 

e Serra do Sudeste. Em 2016, foram colhidas 300 mil toneladas 

de azeitonas, a maior parte destinada à produção de azeite, 
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rendendo cerca de 35 mil litros do produto (COLUSSI, 2017; 

PRO-OLIVA, 2017). Na região da Serra do Sudeste do Rio 

Grande do Sul, a plantação de oliveiras e produção de azeite 

concentra-se nos municípios de Bagé, Caçapava do Sul, 

Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado. Já na regiçao central 

do estado, destaca-se o município de Cachoeira do Sul, onde 

se localizam duas agroindústrias produtoras de azeite de oliva. 

O consumo de azeite de oliva tem aumentado, muito 

devido ao apelo funcional e benéfico à saúde. Estudos 

comprovam que esses benefícios se devem ao elevado 

conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados (AGM) 

especialmente ácido oleico, e também à presença de 

substâncias antioxidantes (PRO-OLIVA, 2017). O azeite de 

oliva é considerado uma das maiores fontes de ácidos graxos 

monoinsaturados na dieta humana. Na sua composição 

encontra-se de 2,5 a 6 vezes a quantidade de AGM presente 

em alimentos que também contém alto teor desses ácidos 

graxos como as castanhas e o abacate, respectivamente, 

quando comparadas às  mesmas quantidades de alimento. Em 

média, 56 a 84% do óleo está sob a forma de ácido oleico 

(C18:1, n-9), enquanto frações menores de AGM estão 

representadas pelo ácido palmitoleico, heptadecenoico e 

eicosenoico. O ácido linolênico (C18:2, n-9,12) representa 3 a 

21% do produto (BOUDOUR-BENRACHOU et al., 2017; 

BRUSCATTO et al., 2017; CARDOSO et al., 2010).  

Os ácidos graxos monoinsaturados, presentes 

fundamentalmente no azeite de oliva, tendem a reduzir os 

níveis de colesterol total e de LDL (low density lipoprotein), sem 

alterar significativamente os níveis de HDL (high density 

lipoprotein) (LIMA et al., 2000; LOPES et al., 2016). Além disso, 

o ácido oleico é mencionado por Moraes e Colla (2006), como 
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sendo altamente anti-inflamatório por fornecer uma boa carga 

de antioxidantes ao organismo, o que pode reduzir a oxidação 

através da inibição da peroxidação dos lipídios, fator que está 

envolvido nas doenças coronarianas, no câncer e no 

envelhecimento. 

Os ácidos graxos poli-insaturados, dos quais o  ácido 

linoleico é o que tem maior expressão no azeite de oliva, 

tendem a reduzir ambos os tipos de colesterol (LDL e HDL) no 

sangue. Há relatos de que o ácido linoleico, pertencente à 

família de ácidos ômega-6, também pode contribuir para uma 

maior absorção de cálcio e ao depósito deste mineral nos 

ossos, bem como favorecer a diminuição da perda de cálcio 

através da urina (calciuria). Essas condições podem melhorar 

e/ou fortalecer a massa óssea, prevenindo (CABELLO-

MORUNO et al., 2014; LOPES et al., 2016; MORAES e COLLA, 

2006) 

A Instrução Normativa n°1, de 30 de janeiro de 2012 

(Regulamento Técnico do Azeite de Oliva e do Óleo de Bagaço 

de Oliva) define azeite de oliva como o produto obtido somente 

do fruto da oliveira (Olea europaea L.) excluído todo e qualquer 

óleo obtido pelo uso de solvente, por processo de re-

esterificação ou pela mistura com outros óleos, 

independentemente de suas proporções (BRASIL, 2012). 

Virgem é o produto obtido do fruto da oliveira (Olea europaea 

L.), somente por processos mecânicos ou outros meios físicos, 

em condições térmicas, que não produzam alterações do 

azeite, e que não tenha sido submetido a outros tratamentos 

além da lavagem, decantação, centrifugação e filtração. Óleos 

mistos ou compostos são produtos obtidos a partir da mistura 

de óleos de duas ou mais espécies vegetais. 



PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFRPE SOBRE ALIMENTOS 
TRANSGÊNICOS E ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

450 
 

É comum encontrar azeite de oliva de má qualidade ou 

impróprio para o consumo, oriundo de processos não 

recomendados ou ainda de misturas com outros tipos de óleos.  

De acordo com Aued-Pimentel et al. (2017), as propriedades 

físico-químicas que definem a identidade do azeite de oliva, e 

demais óleos vegetais, estão principalmente relacionadas à 

estrutura das moléculas predominantes. Cada óleo vegetal 

apresenta um perfil característico de triacilgliceróis (TAG) e 

ácidos graxos (AG). Por isso o autor afirma que o conhecimento 

da composição de ácidos graxos do azeite de oliva permite 

avaliar a pureza e a qualidade desses azeites, auxiliando na 

descrição e detecção de possíveis adulterações (AUED-

PIMENTEL et al., 2017).   

Para ser comercializado, o azeite de oliva precisa estar 

dentro dos padrões vigentes, que o qualificarão dentro de 

diferentes categorias para o consumo: extra-virgem, virgem ou 

virgem comum. O padrão de identidade e qualidade para o 

azeite de oliva baseia-se, principalmente, em parâmetros 

sensoriais e físico-químicos, como na composição em ácidos 

graxos, conteúdo de fitoquímicos, acidez, índice de peróxidos, 

entre outros (AUED-PIMENTEL et al., 2002; IOCC, 2017). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

perfil de ácidos graxos de azeites de oliva produzidos na serra 

do sudeste e na região central do estado do Rio Grande do Sul 

afim de compará-los com os padrões estabelecidos pela 

legislação vigente.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram avaliadas três marcas comerciais de azeites de 

oliva extra virgem produzidas em Caçapava do Sul (amostra 



PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFRPE SOBRE ALIMENTOS 
TRANSGÊNICOS E ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

451 
 

CPS) e Cachoeira do Sul (amostras CS1 e CS2), municípios da 

serra do sudeste e região central do Rio Grande do Sul, 

respectivamente.  

Inicialmente foi pesada em média 150 mg  de cada 

amostra de azeite, em triplicata, sendo posteriormente 

esterificadas e convertidas nos respectivos ésteres metílicos de 

ácidos graxos (FAME) segundo o método “B” de Moss, Lambert 

e Merwin (1974). Foram adicionados  em um balão de 50 mL, 

contendo os lipídeos previamente extraídos, 5 mL de uma 

solução de KOH a 2% em metanol (m/v) sob agitação e 

aquecimento a 80 ºC por 5 min sob refluxo. Após este período, 

foram adicionados 5 mL de fluoreto de boro/metanol (Aldrich, 

14% BF3 em metanol) com agitação por 2 min e 5 mL de 

solução de NaCl a 20% (m/v). A fase orgânica, contendo os 

ácidos graxos esterificados, foi separada utilizando 20 mL de 

hexano e posteriormente filtrada sob sulfato de sódio anidro, 

sendo logo após evaporada em rotaevaporador rotativo e seca 

até peso constante sob corrente de N2. Posteriormente, os 

ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME) foram analisados a 

partir de curva analítica usando FAME 37-MIX (Supelco, EUA) 

e ácido nonadecanoico (19:0) como a padrão interno, utilizando 

um Cromatográfo Gasosos por Ionização de Chama – GC/FID 

2010 (Shimadzu), com injetor split/splitless, autoinjetor AOC-20i 

e coluna SP 2560 (Supelco - 100 m x 0,25 mm i.d., 0,20µm). As 

condições operacionais para as análises de perfil lipídico foram: 

hidrogênio como gás carreador na vazão de 1,2 mL.min-1, modo 

split 1:100, volume injetado de amostra 1 µL; temperatura inicial 

do forno 120 °C com aquecimento de 3 °C.min-1 até 240 °C. 

Temperatura do injetor e detector ambas 250 ºC). Todos os 

reagentes utilizados foram de grau analítico (CHROMASOLV 
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Plus, ≥98,5% - Sigma-Aldrich). Os resultados foram expressos 

em porcentagem de massa molar.  

Os índices aterogênico (IAt) e trombogênico (IT) foram 

calculados segundo as equações 1 e 2 (ULBRICTH e 

SOUTHGATE, 1991) e a razão entre os ácido graxos 

hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos (h/H) de acordo 

com a equação 3 (SANTOS-SILVA et al., 2002). 

 

 
IAt = [12:0 + (4 x 14:0)  + 16:0]/( 18:2 +18:3 + AGM)                         

(Eq. 1) 

 

IT = 14:0 + 16:0 + 18:0   + (0,5 x 18:2)+ (3 x 18:3) + (18:3/18:2)              

            0,5 x AGM 

(Eq. 2)             

 

h/H = [(18:1+ 18:2 + 18:3)/(14:0 + 16:0)]                                   

(Eq. 3) 

 

Em que AGM = ácidos graxos monoinsaturados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 verifica-se o perfil cromatográfico dos ácidos 

graxos presentes nas amostras de azeite de oliva avaliadas, 

bem como os valores estabelecidos pela Instrução Normativa 

n°01, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

que regulamenta o padrão de identidade e qualidade de azeites 

de oliva (BRASIL, 2012).  
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Tabela 1. Composição de ácidos graxos (%) em azeites de oliva 
produzidos em Caçapava do Sul-RS (CPS) e Cachoeira do Sul-
RS (CS1 e CS2) e valores estabelecidos pela legislação 
brasileira, segundo a Instrução Normativa N°1 (BRASIL, 2012).  
 

Fonte: Autor, 2018.  

≤ 0,3 = não detectado. 

 

A análise cromatográfica evidenciou uma composição  

lipídica característica de azeite de oliva, com a identificação de 

10 ácidos graxos (Figura 1). Conforme já esperado, os ácidos 

graxos encontrados em maiores quantidades foram o oleico, 

palmítico e linoleico. Os ácidos palmitoleico e esteárico estão 

presentes em quantidades moderadas, e os ácidos 

heptadecenóico, linolênico, araquídico, eicosenoico e 

docosanóico, em concentrações razoavelmente baixas (<1%).  

 

 

 

 

 

 

Ácido graxo CPS CS1 CS2 Legislação 

% de ácidos graxos 

Palmítico 16:0 16,36 16,90 16,23 7,5 – 20,0 
Palmitoleico 16:1 2,24 2,26 2,23 0,3 – 3,5 
Heptadecenóico  17:1 ≤0,30 0,38 0,33 ≤ 0,30 
Esteárico  18:0 1,89 1,73 1,86 0,5 – 5,0 
Oleico 18:1n9c 68,91 66,90 68,30 55 – 83 
Linoleico 18:2n6c 8,87 9,83 8,97 3,5 – 21,0 
Linolênico  18:3n3 0,75 0,81 0,80 ≤ 1,0 
Araquídico   20:0 0,47 0,54 0,56 ≤ 0,6 
Eicosenoico  20:1 0,32 0,41 0,39 ≤ 0,4 
Docosanoico  22:0 0,20 0,24 0,32 ≤ 0,2 – 0,3 
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Figura 1. Cromatograma do perfil de ésteres de ácidos graxos 

caracterizando os azeites CPS, CS1 e CS2 obtidos pela 

metanólise e conversão por BF3 em seus derivados 

metanólicos. PI padrão interno de nonadecanoato (C19:0).  

 

 
 

O teor médio percentual dos ácidos graxos encontrados 

nas três amostras, está de acordo com os limites exigidos pela 

legislação brasileira (Tabela 1). Esses resultados corroboram 

com os divulgados por Cardoso et al. (2010) e Bruscatto et al. 

(2017), que determinaram o perfil lipídico de azeites produzidos 

no sul de Minas Gerais e no sul do Rio Grande do Sul, 

respectivamente. Em ambos trabalhos, os autores compararam 
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os resultados obtidos com a legislação vigente e encontraram 

azeites de oliva condizentes com o recomendado. 

Boudour-Benrachou et al. (2017), encontraram 

composição  de ácidos graxos semelhante em azeites de oliva 

europeus e confirmaram que os mesmos estavam de acordo 

com o Comitê Internacional de Azeite de oliva, com o Codex 

Alimentarius e com os regulamentos europeus. 

Aued-Pimentel et al. (2017), avaliaram 41 azeites 

comercializados no Brasil, oriundos de diversos países, e 

verificaram que 51% das amostras não apresentavam o perfil 

de ácidos graxos característico de azeite de oliva o que indica 

que esses azeites foram adulterados com óleo de menor valor 

comercial. Apesar de a produção comercial de azeite de oliva 

no Brasil ser recente, alguns estudos já foram realizados 

comprovando a pureza e a qualidade do azeite brasileiro 

(BRUSCATTO et al., 2017; CARDOSO et al., 2010; MELLO; 

PINHEIRO, 2012; PESTANA-BAUER et al., 2011; SANTIAGO; 

MARTINS, 2017).  

Na Figura 2 observa-se que o teor médio dos ácidos 

graxos monoinsaturados (AGM) foi superior as demais classes 

de ácidos graxos (saturados e insaturados) em todas as 

amostras, com valores de 70,35% (CS1), 71,47% (CPS) e 

71,66% (CS2). Conforme já esperado, o ácido oléico 

representou a maior proporção dessa classe de ácidos graxos.  

A variação entre o total de ácidos graxos saturados das 

amostras também foi pequena (18,92 a 19,41%), com o ácido 

palmítico se destacando em maior concentração.  Os ácidos 

graxos polinsaturados (AGP) representaram a menor fração 

entre as classes, com percentual total variando entre 9,36 (CS2) 

e 10,24 (CS1).  
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Figura 2. Composição em ácidos graxos saturados (AGS), 

monoinsaturados (AGM) e polinsaturados (AGP) de azeites de 

oliva produzidos em Caçapava do Sul-RS (CPS) e Cachoeira 

do Sul-RS (CS1 e CS2). 

  
Fonte: Autor, 2018.  

 

A ação protetora da ingestão regular de azeite de oliva 

nos fatores relacionados com as doenças cardiovasculares é 

relatada principalmente na região do Mediterrâneo, onde a dieta 

da população está associada ao alto consumo de azeite e, 

consequentemente, à ingestão elevada de AGM, 

especialmente ácido oleico (SALES-CAMPOS et al., 2013). 

 De acordo com Lopes et al. (2016), estudos mostraram 

redução de colesterol total, LDL, triglicerídeos e aumento de 

HDL em indivíduos submetidos a uma dieta com alto conteúdo 

de ácidos graxos monoinsaturados, em que um dos alimentos 

fonte foi o azeite de oliva. 

Diversos estudos relatam que os ácidos graxos 

saturados são promotores do desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares enquanto que os ácidos polinsaturados  
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(linoleico e linolênico) e os monoinsaturados, possuem ação 

preventiva (CABELLO-MORUNO et al., 2014; LIMA et al., 2000; 

LOPES et al., 2016).  

O azeite é composto, findamentalmente, por triacilgliceróis 

(~99%), hidrocarbonetos, esterois, álcoois alifáticos, tocoferois e 

pigmentos (como o β-caroteno), bem como vários compostos 

fenólicos e voláteis. Os compostos voláteis contribuem para as 

características sensoriais do azeite e são fundamentais para a sua 

qualidade (BOSKOU et al., 2006; PESTANA-BAUER et al., 2011). 

A manutenção do conteúdo desses compostos é desejável para 

aproveitar os benefícios deste produto.  

Os benefícios à saúde atribuidos ao azeite de oliva 

também estão relacionados ao conteúdo de compostos 

bioativos presentes, como tocoferóis, compostos fenólicos, 

fitosteróis, clorofila e carotenóides, os quais, 

comprovadamente, têm participação na prevenção de doenças 

cardiovasculares, cancer, doenças degenerativas e obesidade 

(CICERCALE et al., 2013; FREPANGE; SALVADOR, 2013).  

Bruscatto et al. (2017), afirmam que a proporção de 

ácidos graxos polinsaturados, bem como os altos conteúdos de 

compostos bioativos em azeites de oliva do sul do Brasil 

também contribuiram para a estabilidade oxidativa desses 

azeites. 

A proporção entre os ácidos graxos saturados e 

insaturados nos azeites de oliva foi de aproximadamente 1/4,3. 

Em relação aos ácidos graxos essenciais, a proporção entre 

linoleico (ω-6) e linolênico (ω-3), foi cerca de 1/11,8. De acordo 

com Valenzuela; Nieto (2003), a relação ideal entre ω-6/ω-3 

deve ser no máximo de 1/6.  
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O destaque dado aos ácidos graxos essenciais dá-se ao 

fato do organismo humano não poder sintetizá-los. As duas 

famílias de ácidos graxos poliinsaturados são representadas, 

cada uma, por um ácido essencial: o ácido linoléico (família ω-

6) e o ácido linolênico (família ω-3) que, por sua vez, dão origem 

a outros ácidos essenciais de cadeias mais longas. Os mais 

pesquisados e que possuem maiores benefícios à saúde são o 

EPA (ácido eicosapentaenóico) e o DHA (ácido 

docosahexaenóico), sintetizados a partir do ácido linoleico e 

presentes principalmente nos óleos de peixes. Pesquisas 

mostram que esses ácidos graxos são capazes de ajudar no 

controle da lipidemia e conter reações inflamatórias, entre 

outros benefícios (CABELLO-MORUNO et al., 2014; 

DELGADO-LISTA et al., 2011).  

Em estudo realizado por Martin et al. (2006), com 

diversos óleos vegetais, os maiores valores de ácido linoleico 

(ω-6) comparados ao linolênico (ω-3) foram obtidos para os 

óleos de milho, oliva, soja, canola e linhaça que apresentaram 

relações ácido linoleico/linolênico de 1/45,1, 1/12,8, 1/7,5, 1/2,2  

e 1/0,2, respectivamente. 

  Para avaliar os efeitos dos ácidos graxos na ocorrência 

de doenças cardíacas calcula-se os índices aterogênico (IAt) e 

trombogênico (IT) do alimento. Esses índices são calculados 

considerando-se a presença dos ácidos graxos láurico (C12:0), 

ácido mirístico (C14:0), ácido palmítico (C16:0) e ácido 

esteárico (C18:0), os quais promovem essas patologias, e os 

ácidos linoleico (C18:2), linolênico (C18:3) e monoinsaturados, 

tidos como preventivos (ABREU et al., 2014). Quanto menores 

esses índices, maior a proporção de ácidos graxos insaturados 

no alimento.  
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  Os azeites de oliva extra virgem analisados 

apresentaram baixos índices aterogênico e trombogênico, 

como pode ser observado na Tabela 2, tendo, portanto, 

reduzido potencial de causar doenças cardíacas. Segundo 

Delgado-Lista et al. (2011), os ácidos graxos monoinsaturados 

presentes no azeite de oliva têm papel anti-trombogênico por 

inibir parcialmente a agregação de plaquetas.  

  Em alimentos com altos índices de aterogenicidade (IAt) 

e de trombogenicidade (IT), como os de origem animal, a adição 

de óleos à dieta dos animais é capaz de diminuir esses índices 

(ABREU et al., 2014; LOPES et al., 2011). 

  Barros et al. (2011), verificaram que, com a adição 

crescente de óleos na dieta, houve a diminuição dos índices de 

aterogenicidade (IAt) e de trombogenicidade (IT) em manteigas 

produzidas de leite de vacas alimentadas com cana de açúcar 

e suplementadas com óleo vegetal.  

  

Tabela 2. Índices aterogênico (IAt), trombogênico (IT)  e razão 

entre ácido graxos hipocolesterolêmicos e 

hipercolesterolêmicos (h/H) de azeites de oliva produzidos em 

Caçapava do Sul-RS (CPS) e Cachoeira do Sul-RS (CS1 e 

CS2) 

 

 

 

 
 

     

       

         Fonte: Autor, 2018. 

 

 
IAt IT h/H 

CPS 0,202 0,429 4,800 

CS1 0,210 0,210 4,564 

CS2 0,200 0,211 4,785 
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  A atividade funcional dos ácidos graxos no metabolismo 

das lipoproteínas de transporte do colesterol plasmático é 

avaliada através da relação h/H, que está relacionada com a 

maior ou menor incidência de doenças cardiovasculares pois 

avalia as razões entre os ácidos graxos hipocolesterolêmicos 

(h) e hipercolesterolêmicos (H). 

   De acordo com Abreu et al. (2014), quanto maior h/H, 

mais adequado nutricionalmente é o óleo ou a gordura dos 

alimentos. Pode-se afirmar que as amostras de azeite de oliva 

extra virgem avaliadas são bastante favoráveis à saúde 

cardíaca uma vez que todas apresentaram relação h/H superior 

a 2,0, considerado como valor de referência.  

  De acordo com Barros (2011), valores superiores a 2,0 

correspondem a produtos com composição de ácido graxos 

desejável, no aspecto nutricional, pois são formados, em sua 

maior parte, de ácidos graxos hipocolesterolêmicos que, 

consequentemente, reduzem o risco de doenças 

cardiovasculares.  

 Com foco na redução do risco de doenças 

cardiovasculares, muitas pesquisas têm buscado a diminuição 

dos teores dos ácidos graxos saturados de cadeia média, como 

o láurico, o mirístico e o palmítico, considerados aterogênicos e 

hipercolesterolêmicos, bem como o incremento da 

concentração do ácido oleico, considerado 

hipocolesterolêmico.  

 Nesse sentido, pesquisadores avaliaram a adição de óleos 

vegetais nas dietas de suínos e bovinos, com o objetivo de 

aumentar a relação entre ácidos graxos polinsaturados e 

saturados, na carne e no leite, respectivamente (ABREU et al., 

2014; BARROS et al., 2013; LOPES et al., 2011). 



PERCEPÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UFRPE SOBRE ALIMENTOS 
TRANSGÊNICOS E ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

461 
 

 Em estudo conduzido por Krumreich et al. (2017), a relação 

h/H foi avaliada em óleo comercial de abacate, tendo 

encontrado um valor de 4,39, bastante próximo ao que se 

observou para o azeite de oliva, corroborando a similaridade de 

composição entre ambos produtos. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A composição de ácidos graxos dos azeites de oliva 

produzidos no Rio Grande do Sul está de acordo com a 

composição para azeite extra virgem, recomendada pela 

Instrução Normativa n°1, do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, demonstrando a pureza e qualidade desses 

azeites. Assim, todas as amostras apresentaram valores 

expressivos de ácido oleico (monoinsaturado) seguido do ácido 

palmítico (saturado). Os perfis lipídicos dos azeites  mostraram 

baixos valores de IAt, IT e elevada relação h/H, demonstrando 

os benefícios do produto à saúde.  
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RESUMO: Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. popularmente 
conhecida como orgulho de barbados, flor-do-paraíso e 
flamboyant-mirim, pertencente à família das leguminosas tem 
sido utilizada amplamente na terapêutica de doenças 
cardiovasculares, câncer e outras doenças crônicas. O objetivo 
do estudo foi buscar na literatura achados do potencial 
antioxidante e compostos bioativos que apresentem ou não 
propriedades terapêuticas do Caesalpinia pulcherrima 
comprovadas. Trata-se, portanto, de uma revisão bibliográfica 
conduzida com base nos achados nas bases de dados 
PubMed, Web of Science, Science Direct, Scopus, Scielo e 
Medline, com foco nos artigos publicados que identificaram a 
presença de compostos fenólicos e bioativos em partes da 
Caesalpinia pulcherrima, utilizando os seguintes descritores 
DeSC: “Caesalpinia pulcherrima” “Caesalpininia pulcherrima” 
AND "phenolic compounds", “Caesalpinia pulcherrima” AND 
"bioactive compounds" e “Caesalpinia pulcherrima” AND 
"antioxidant”. Diversos estudos mostram que a planta possui 
uma série de compostos tais como triterpenoides, flavonóides e 
compostos fenólicos, que são conhecidos por explicar as 
atividades antioxidantes das plantas, além de possuir atividade 
leishimaniscida frente a promastigotas, ser efetiva no 
tratamento da renopatia diabética e possuir compostos 
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antibactericidas. Diante de seus muitos usos, as pesquisas 
direcionadas para a Casealpinia pulcherrima se tornam 
necessárias a fim de detectar compostos bioativos e 
antioxidantes ainda não identificados, que poderão respaldar 
além de suas já conhecidas propriedades  medicinais. 
Palavras-chave: Compostos bioativos. Caesalpinia 

pulcherrima. flamboyant-mirim. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de plantas faz parte do sistema de saúde 

desde o ano 2600 a.C, quando na Mesopotâmia mais de 100 

substâncias a base de plantas eram utilizadas para tratamento 

e prevenção de doenças. O documento mais antigo que se tem 

registro é o “Papiro de Erbes” que descreve mais de 700 drogas 

com a grande maioria delas de origem vegetal. De todas as 

espécies de plantas já descritas 20% foram submetidas a testes 

para avaliar os riscos e vantagens de suas aplicações 

farmacológicas. Nos últimos anos, muitas drogas sintéticas 

foram desenvolvidas para tratar doenças, porém o que se 

percebeu é que essas drogas possuem muitos efeitos 

prejudiciais à saúde principalmente por seus efeitos 

secundários indesejáveis, a partir desta observação a ciência 

médica voltará sua atenção para o desenvolvimento de 

produtos naturais para prevenir e tratar doenças já que esses 

produtos provocam menores danos ao organismo humano e 

tem em sua maioria o mesmo potencial curativo que drogas 

sintéticas (MORO et al., 2018; ATEMIMI et al., 2017). 

Diversas espécies de plantas tem sido alvo constante de 

muitos estudos a fim de estabelecer uma demanda concreta 

sobre seus benefícios. Esse crescente interesse por esta área 

tem sido pelo fato da comprovada eficiência de substâncias de 
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origem vegetal possuir uma infinidade de compostos já 

reconhecidos e outros que ainda necessitam ser explorados a 

fim de se obter novos resultados (RODRIGUES, 2006). 

Entre as plantas de interesse destaca-se a Caesalpinia 

pulcherrima, pertencente à família Fabaceae, considerada a 

segunda maior família de plantas amplamente utilizadas na 

medicina tradicional. É uma árvore de médio porte e muito 

utilizada no paisagismo urbano e no tratamento de diversas 

doenças (PATEL, 2010). 

Apesar de pouco estudada a C. pulcherima possui fortes 

potenciais antioxidantes, que se deve a diferentes classes de 

compostos com atividade biológica acentuada tais como 

triterpenóides, flavonoides, isoflavonóides e compostos 

fenólicos, conhecida por explicar as atividades antioxidantes 

das plantas (BISWANATH, 2009). 

Os triterpenóides possuem propriedades antioxidantes 

que funcionam como potente agente eliminador de radicais 

livres reduzindo o dano causado pela oxidação da membrana 

eritrocitária, além de produzirem efeitos benéficos sobre 

doenças cardiovasculares, inflamação e câncer (TORRE, 

2017). 

Os compostos fenólicos são benéficos à saúde, atuando 

como antioxidante devido à sua natureza polifenólica, a qual 

permite doar elétrons e eliminar radicais livres. Os flavonoides, 

também se encaixam dentro deste grupo, considerado o maior 

grupo de fitoquímicos, representando grande parte da atividade 

antioxidante de produtos vegetais (TORRE, 2017). 

Diante da necessidade de estudos mais aprofundados 

acerca dessa planta, apesar da mesma possuir um grande 

número de compostos com propriedades antioxidantes 

identificados, o objetivo do estudo foi buscar na literatura 
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achados do potencial antioxidante e compostos bioativos que 

apresentem ou não propriedades terapêuticas do Caesalpinia 

pulcherrima comprovadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa bibliográfica foi conduzida com base 

nos achados nas bases de dados PubMed, Web of Science, 

Science Direct, Scopus, Scielo, Medline, com foco nos artigos 

publicados que identificaram a presença de compostos 

fenólicos e bioativos em partes da Caesalpinia pulcherrima, 

utilizando os seguintes descritores DeSC: “Caesalpinia 

pulcherrima” “Caesalpininia pulcherrima” AND "phenolic 

compounds", “Caesalpinia pulcherrima” AND "bioactive 

compounds" e “Caesalpinia pulcherrima” AND "antioxidant”.  

 Os critérios de inclusão foram os seguintes: a) artigos 

publicados nos anos de 2013 a 2018, nos idiomas português e 

inglês b) estudos que investigaram seu potencial antioxidante , 

c) estudos que identificaram compostos bioativos na planta , d) 

artigos que identificaram efeitos benéficos do uso medicinal da 

planta no tratamento de patologias.  

Foram excluídos os estudos: artigos em duplicatas, artigos 

que não se adequaram ao objetivo da pesquisa, artigos com 

apenas resumo disponíveis, editoriais, comentários e cartas ao 

editor. 

Ao todo foram identificados 74 artigos com a utilização das 

palavras-chaves. Após a leitura dos artigos apenas 20 

encaixaram-se nos critérios de inclusão. Destes, 4 estavam 

publicados em duplicatas, 2 dos artigos não estavam 

disponíveis, resultando na seleção de 14 artigos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1.  Principais publicações relacionadas a Caesalpinia 

pulcherrima. 

 

Referência   Objetivo Desfecho do estudo 

ERHARUYI et al., 
2017. 

Avaliar a 
atividade 
citotóxica 

antiinflamatória 
e 

leishmanicidas 
de diterpenos 
isolados das 

raízes de 
Cesalpinia 

pulcherrima. 

 Os extratos de clorofórmio 
preparados levou ao 
isolamento de dez 

diterpenóides furanocassane 
conhecidos, vouacapen-5 α -

ol ( 1 ), 8,9,11,14-
didehydrovouacapen-5 α -ol 

( 2 ), 6 β -cinamoílo-7 β -
hydroxyvouacapen-5 α -ol ( 

3 ), pulcherrin A ( 4 ), 
pulcherrin B ( 5 ), pulcherrin 
J ( 6 ), pulcherrimin A ( 7 ), 

pulcherrimin B ( 8 ), 
pulcherrimin C ( 9 ) e 

pulcherrimina E ( 10 ).  A 
Transformação química de 3 
e 7 originaram os compostos 

6 < 0045> -
hidroxiisovouacapenol C ( 

11 ), 6 < 0045> -cinamoil-7 < 
0045> - acetoxvouacapeno-

5 < 0044> -ol ( 12 ) e 
pulcherrina D ( 13 ) . os 
mesmos apresentaram 

atividade inibitória contra as 
linhagens de células 

cancerígenas (MCF-7, HeLa 
e PC-3) e atividade 

antiinflamatória superior a 
atividade antiinflamatória do 

fármaco de referência 
ibuprofeno. 
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CHINDHANAISELVAM 
et al.,  2016 

Realizar 
extração de 
bio-óleo e 

caracterizar 
físico 

quimicamente o 
óleo de 

semente de 
planta de C. 
pulcherrima. 

No óleo de semente de 
planta de Caesalpinia 
pulcherrima foi encontrado 
um considerado percentual 
de ácidos graxos insaturados 
(66,12%), principalmente de 
ácidos linoleico e oleico em 
relação aos ácidos saturados 
(33,88%), principalmente os 
ácidos palmíticos e 
esteáricos. 

ERHARUYI et al., 2016 Avaliar a 
atividade 

citotóxica e 
leshmanicida 

da C. 
pulcherrima e 
derivatização 

de 
diterpenoides 
de cassanas. 

Os compostos cassano 6β-
cinamoil-7α-

hidroxivouacapen-5α-ol (1) e 
pulcherrimin A (2), que 

foram isoladas das raízes de 
Caesalpinia pulcherrima, 

produziu quatro novos 
derivados 3–6, que se 
mostraram eficientes 

quando combinados entre si 
para 3 linhagens celulares 
de câncer (MCF-7, HeLa e 

PC-3). O composto 4 
mostrou uma actividade 
citotica contra todas as 

linhas celulares (IC 50 = 5,67 
± 0,07, 3,16 ± 0,16 e 7,90 ± 
1.60μM contra células MCF-

7, células HeLa, e PC-3, 
respectivamente), e era 2-3 
vezes mais ativa do que o 

composto parental 1. O 
composto 6 mostrou 
atividade significativa 

leishmanicida (IC 50= 9,18 ± 
0,48μg / mL), enquanto o 

composto parental 2 estava 
inativo. 

FRANCO-OSPIN et al., 
2013 

Avaliar a 
atividade 

antibacteriana 
in vitro de 

As flores e folhas de 
C.pulcherrima possuem 
atividade antibacteriana 
contra cepas tais como 
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extratos e 
frações de 
physalis 

peruviana L. e 
C. pulcherrima  

(L). swart. 

Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae e 

Pseudômonas aeruginosa. 
Foi observado que todos os 
microorganismos avaliados 

demonstraram ser muito 
sensíveis ao efeito de 

extratos e frações das flores 
e folhas da C. pulcherrima. 

Sua atividade se deve a 
efeitos bacteriostáticos e 

não bactericidas. 

ASATI; YADAVA, 2018 Avaliar a 
atividade 

antibacteriana 
de uma 

saponina 
triterpenoide 
das astes de 
C.pulcherrima 

Linn 

Observou-se que esse 
composto apresentou um 

valor de concentração 
inibitória mínima (CIM) maior 

contra E.coli (6,25 µg/ml), 
entretanto apresentou um 
valor de CIM mais baixo 

contra Bacillos subitilis (1,56 
µg/ml) 

ATIENZA et al., 2016. Determinar a 
tividade 

antioxidante e 
antimicrobiana 

da folhas, flores 
e sementes de 

extratos 
metanolicos de 

Caesalpinia 
pulcherrima L. 

swarts 

Foi constatado que todas as 
partes da planta de 

C.pulcherrima utilizadas 
possuem atividade 

antioxidante, enquanto as 
folhas possuem uma potente 

atividade antimicrobiana. 

ADEWUYI; 
ODERINDE, 2014. 

Identificar a 
composição de 
ácidos gordos e 
do perfil lipídico 
de sementes de 

Diospyros 
Mespiliformis, 

Albizia lebbeck,  
e Caesalpinia 
pulcherrima 

Constatou-se que o óleo da 
semente de Caesalpinia 
pulcherrima apresenta 
vitamina E, fitol, beta-

tocoferol, estigmasterol. 
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extraídas da 
Nigéria. 

ARGULHA; 
CHICHIOCO-
HERNANDEZ, 2014. 

Avaliar a 
atividade 

inibitória da 
xantina-oxidase 
dos extratos de 

folha de 
metanol 
seguindo 
Cassia 

javanica, 
Cynometra 
ramiflora, 

Cassia fístula, 
Senna siemea, 

Tamarindus 
indicus, Intsia 
bijuga, Cassia 

spectabilis, 
Saraca 

thaipingensis 
(S. 

thaipingensis), 
Caesalpinia 

pulcherrima (C. 
pulcherrima) e  

Bauhinia 
purpúrea. 

Estudo realizado com 10 
extratos de folhas de metanol 
de Cassia javanica, 
Cynometra ramiflora, Cassia 
fistula, Senna siamea, 
Tamarindus indicus, Intsia 
bijuga, Cassia spectabilis, 
Saraca thaipingensis (S. 
thaipingensis), Caesalpinia 
pulcherrima (C. pulcherrima) 
e Bauhinia purpurea para 
avaliar a atividade inibidora 
da xantina oxidase, enzima 
que catalisa a reação de 
transformação de xantina em 
ácido úrico.  
Todos os extratos inibiram a 
ação da xantina oxidase. S. 

thaipingensis e 
C. pulcherrima exibiu mais 

de 50% na concentração de 
0,05 mg / mL. A CI50 de S. 

thaipingensis e C. 
pulcherrima foi determinada 
como 0,033 mg / ml e 0,053 
mg / mL, respectivamente, 

enquanto que a do 
alopurinol é de 0,004 mg / 

mL, mostrando que  
thaipingensis e C. 
pulcherrima são 

potencialmente boas fontes 
de inibidores da xantina 

oxidase. 

KUMAR et al., 2015 Verificar o 
efeito inibitório 

da aldose 
redutase de 

isoflavonoides 
extraídos da 
Caesalpinia 

Foi observado através de 
estudos in vitro e in vivo com 

ratos Wistar que 
isoflavonoides isolados a 
partir de C. pulcherrima 

podem ser útil no tratamento 
e prevenção de retinopatia 
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pulcherrima em 
ratos 

diabéticos. 

diabética porque inibem a 
ação da aldose redutase, 
apresentando um efeito 

semelhante ao do 
medicamento utilizado na 

patologia, a quercitina.  

MOTERIYA; CHANDA, 
2016 

Avaliação in 
vitro da 

atividade 
antimicrobiana, 
antioxidante, 
citotóxica e 

genotóxica de 
nanoparticulas 

de prata 
utilizando o  

extrato floral de 
Caesalpinia 
pulcherrima. 

 Observou-se que as 
nanopartículas de prata 

(AgNPs) apresentaram um 
potencial de eliminação dos 
radicais super óxido de 72% 

a uma concentração de 
60µg/ml. O potencial de 

eliminação era maior com o 
aumento da concentração 

de AGNPS. A citotoxicidade 
foi avaliada contra linhagem 

celular de HeLa a uma 
concentração de 200µg/ml 

de AgPNs houve uma 
inibição de 18%.  

MOTERIYA; CHANDA, 
2018 

Avaliar a 
atividade 

biológica de 
amplo espectro 
nanoparticulas 

de prata 
biossintetizadas  

do tronco da 
Caesalpinia 
pulcherrima 

As nanoparticulas de pratas 
(AgNPs) do extrato do caule 

de C. pulcherrima foi 
submetido a testes para 
identificar o potencial de 

inibição dos radicais DDPH, 
ABTS, anion superoxido e 

capacidade redutora, o 
estudo concluiu que o 
extrato do caule de C. 

pulcherrima possui atividade 
inibitória para os radicais 

testados, sendo que o 
potencial de inibição 
aumentou quando 

aumentada a concentração 
das nanoparticulas de prata. 
A citotoxicidade das AgNPs 

foi observada contra 
linhagem celular HeLa em 

diferentes concentrações, a 
maior inibição foi 
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demonstrada há uma 
concentração de 200 µg/ml, 
com 67% de inibição. Porém 

o estudo genotoxico 
demonstrou que em uma 

concentração de 200µg/ml 
há dano ao DNA dos 

linfócitos. 

RAJARAM; REDDY; 
SEKHAR, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigar a 
atividade anti-

artritica de 
extrato 

etanólico de 
Caesalpinia 
pulcherrima 
(ECP) em 

adjuvante de 
modelo artrítico 

(AA) de rato 
induzida por 
adjuvante 

completo de 
Freund (FCA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratos wistar foram induzidos 
a um quadro de artrite com 
um (FCA). Após a indução 

os ratos apresentaram 
volume aumentado da pata, 
dois grupos grupos de ratos 

contendo 6 animais cada 
foram tratados com uma 

solução do extrato etanólico 
de C.pulcherrima contendo 

200 e 400 mg/kg  durante 28 
dias. Ao fim do estudo os 

ratos tratados com o extrato 
apresentaram diminuição 
significativa do volume da 
pata em comparação com 
os ratos que não haviam 
recebido os extratos, o 

estudo demonstrou também 
que esses ratos 

aumentaram o nível de 
hemoglobina podendo 

indicar assim que o extrato 
seja útil também para ajudar 

a melhorar quadros de 
anemia. 

AKTER et al., 2014 Rastrear 
atividades 

citotóxicas do 
extrato de 

plantas 
medicinais de 
Bangladesh. 

A atividade citotóxica de 23 
extratos de metanol bruto de 

19 plantas medicinais de 
Bangladesh foi investigada 

contra fibroblastos 
saudáveis de camundongos 

(NIH3T3), rim de macaco 
saudável (VERO) e quatro 
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linhagens celulares de 
câncer humano (gástrico, 
AGS; cólon, HT-29; -7 e 

MDA-MB-231) utilizando o 
ensaio MTT. A citotoxicidade 
elevada em todas as linhas 

celulares testadas foi exibida 
pelos extratos de Aegiceras 

corniculatum (fruto) e 
Hymenodictyon excelsum 

(casca) (valores IC50 
variando entre 0,0005 e 

0,9980 e 0,08 a 0,44 mg / 
ml, 

respectivamente). Quatorze 
extratos de 11 espécies de 

plantas, nomeadamente 
Clitoria ternatea (flor e 

folha), Dillenia indica (folha), 
Diospyros peregrina (folha), 

Dipterocarpus turbinatus 
(casca e folha), Ecbolium 

viride (folha), Glinus 
oppositifolius (planta inteira), 

Gnaphalium luteoalbum 
(folha), Jasminum sambac 

(folha), Lannea 
coromandelica (casca e 

folha), Mussaenda glabrata 
(folha) e Saraca asoca 
(folha), também foram 

significativamente 
citotóxicas (IC50 <1,0 mg / 

mL) contra pelo menos uma 
das linhagens de células de 

câncer testadas. Mais 
seletivamente, Avicennia 

alba (folha), C. ternatea (flor 
e folha), Caesalpinia 

pulcherrima (folha), E. viride 
(folha) e G. oppositifolius 
(planta inteira) mostraram 

citotoxicidade somente 
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contra ambas as linhagens 
de câncer de mama ( MCF-7 

e MDA-MB-231). Em 
contraste, C. ternatea (flor e 
folha) exibiu alta atividade 
citotóxica contra MDA-MB-

231 (valores de IC50 de 
0,11 e 0,49 mg / mL, 

respectivamente), enquanto 
os extratos vegetais de E. 
viride e G. oppositifolius 
exibiram alta atividade 

contra Culas MCF-7 (valores 
de IC50 de 0,06 e 0,15 mg / 

mL, respectivamente). 

TORRE; AROLLADO; 
ATIENZA, 2017 

Avaliar a 
capacidade 

antioxidante e 
identificar  
compostos 

bioativos nos 
extratos de 
metanol em 

bruto de 
Caesalpinia 
pulcherrima 

Os extratos metanólicos de 
3 partes da C. pulcherrima 

em diferentes concentrações 
100, 200, 400,800 µg/ml  

foram testados quanto a sua 
atividade antioxidante, 
capacidade redutora, 

conteúdo total de fenólicos 
flavonóides e triterpenóides. 

Os testes da atividade 
antioxidante foram avaliados 
contra os radicais DPPH e 

H202, e os resultados 
mostraram que em todas as 

concentrações 
apresentaram o poder 

antioxidante foi comprovado 
sendo maior na 

concentração 800µg/ml, o 
poder antioxidante do 

extrato se igualou ao do 
ácido ascórbico.  Concluiu-
se que os extratos da flor, 
folha e semente da planta 

possuem elevado potencial 
antioxidante, quanto ao 
conteúdo de fenólicos o 

extrato da folha apresentou 
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maior conteúdo de fenólicos 
e flavonoides, enquanto o 
extrato da semente exibiu 

maior quantidade de 
triterpenóides. 

Fonte: Autoria própria 

 

Chindhanaiselvam et al., (2016) encontraram na flor da 

CP quantidades significativas de ácidos graxos insaturados, 

dando destaque aos ácidos linoleico e oleico, que foram obtidos 

em quantidades significativas. De acordo com estudos de 

Santos e Gonçalves (2016), demonstram que os ácidos graxos 

insaturados quando inseridos na alimentação, apresentam 

benefícios para melhoria dos parâmetros cardíacos, na 

coagulação sanguínea e na concentração de triglicerídeos e o 

ácido linoleico é considerado um potente antioxidante, além de 

atuar na prevenção da obesidade e diabetes melitus (Preuss et 

al., 2013). 

  Sobre a capacidade antioxidante do extrato metanólico 

da semente da Caesalpinia Pulcherrima, os autores destacaram 

sua potente atividade antioxidante mostrado pela sua 

capacidade redutora. O extrato de semente de C. Pulcherrima 

possui uma quantidade considerável de compostos fenólicos e 

flavonóides, destacando-se na quantidade de triterpenóides se 

comparada às outras partes da planta como flor e folha, além 

de possuirem atividade antioxidante, eliminando espécies 

reativas de oxigênio, e dessa forma, atuando de forma 

preventiva sobre diversas enfermidades como inflamações, 

câncer e doenças cardiovasculares (TORRE, 2017; MEDINA et 

al., 2014). 

 É apropriado chamar a atenção para o papel antioxidante 

de compostos fitoquímicos presentes na raiz da C. Pulcherrima, 

tendo em vista que a mesma apresenta compostos 
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semelhantes ao tegumento. Um estudo fitoquímico sobre o 

extrato de clorofórmio de raízes de Caesalpinia pulcherrima 

levou ao isolamento de diterpenóides e furanocassano, sendo 

avaliada, desta forma, sua citotoxicidade. Esses compostos se 

mostraram eficientes quando combinados entre si para três 

linhas celulares de câncer, além de possuírem atividade 

leishimanicida e um potente efeito inibitório sobre espécies 

reativas de oxigênio (ERHARUYIA et al., 2016). 

 Os fitoquímicos podem atuar na prevenção de doenças 

através de diversos mecanismos, sendo que as que mais se 

destacam são a atividade antioxidante, alterações no 

metabolismo do colesterol, modulação dos hormônios 

esteróides, redução da pressão arterial, e atividade antiviral e 

antibacteriana (BAENA, 2015). 

 De acordo com Erharuyia et al., (2016), a oxidação de 

diterpenóides, isolados das raízes da Caesalpinia pulcherrima 

produziram quatro novos derivados 3-6. Os compostos 1 e 2 

bem como os seus derivados contendo a unidade 5-

hidroxilfuranona apresentaram atividade leve a moderada 

contra todas as três linhas celulares, exceto o composto 1 que 

estava inativo contra MCF-7. O derivado ceto C-7 mostrou a 

atividade mais potente contra as três linhas celulares. Tem sido 

relatado diversos tipos de atividades biológicas dos 

diterpenóides, como ação antibacteriana, antifúngica, citotóxica 

nas células de mamíferos, sendo esta última associada a 

eventos de apoptose ou necrose ( OLIVEIRA, 2016). 

 Kumar et al., (2015) observaram que os isoflavonoides 

isolados de Caesalpinia pulcherrima desempenham um papel 

importante na retinopatia diabética. De acordo com a literatura, 

as isoflavonas são compostos químicos fenólicos que 

pertencem à classe dos fitoestrógenos, são encontrados em 
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maiores concentrações nas leguminosas e estão amplamente 

distribuídos no reino vegetal. Desempenham um papel 

importante na prevenção e controle de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), tais colesterol, diabetes, obesidade e 

triglieridemia (ZAKIR, FREITAS, 2015). 

 A literatura também mostrou que as flores e folhas de C. 

pulcherrima possuem atividade antibacteriana contra cepas tais 

como Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae e 

Pseudomonas aeruginosa. Foi observado que todos os 

microorganismos avaliados demonstraram ser muito sensíveis 

ao efeito de extratos e frações das flores e folhas da CP. Sua 

atividade se deve a efeitos bacteriostáticos e não bactericidas. 

Dessa forma, é imprescindível a continuação do estudo dessas 

frações, com o intuito identificar a estrutura responsável pelo 

efeito antibacteriano (FRANCO-OSPIN et al., 2013). 

 Segundo Asati e Yadava (2018) um composto isolado 

das hastes de Caesalpinia pulcherrima, a saponina 

triterpenóide mostrou ser eficaz contra várias bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, mostrando resultados 

significativos. Estudos sobre a atividade antibacteriana de 

extratos vegetais frente a diversos microrganismos permitem 

evidenciar que as plantas apresentam potencial para o 

tratamento terapêutico, apesar de muitos destes extratos não 

terem sido completamente investigados cientificamente 

(CARVALHO, 2015). 

 Atienza et al., (2016) estudaram atividade antioxidante e 

antimicrobiana das folhas, flores e sementes de extratos 

metanólicos de Caesalpinia pulcherrima L. (Swartz). Dessa 

maneira foi constatado que todas as partes da planta de C. 

pulcherrima utilizadas possuem atividade antioxidante, 

enquanto as folhas possuem uma potente atividade 
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antimicrobiana, podendo-se utilizar esta planta no tratamento 

de doenças infecciosas. 

 De acordo com Moteriaya (2016) e Chanda (2018) a 

presença de compostos antioxidantes nos extratos do tronco e 

da flor analisados de Caesalpinia pulcherrima relaciona-se ao 

seu efeito benéfico contra a linhagem celular HeLa, e também 

no tratamento de diabetes e gota em ratos. Os ROS são 

formados no processo fisiológico de oxidação que permite ao 

organismo produzir energia e atua também na função imune 

porém quando estes ROS são produzidos em excesso causam 

danos ao organismo afetando o DNA celular e levando ao 

envelhecimento e morte celular. Esses fenômenos estão 

associdos ao surgimento de várias patologias como câncer, 

diabetes, doenças cardiovasculares, declínio do sistema 

imunológico, doenças do fígado, inflamação dentre outros. 

 Achados de Argulha; Chichioco-hernandez, Adewuyi e 

Oderinde (2014) identificaram a presença de diversos 

compostos bioativos nos extratos da folha de C. pulcherrima 

dentre esses compostos foram identificados vitamina E, fitol, 

flavonoides, estigmasterol, terpenoides, fenólicos. Os 

flavonoides, fenólicos e vitamina E possuem um elevado 

potencial antioxidante, já o fitol está envolvido no tratamento de 

desordens lipídicas, atuam como fortalecedor do sistema 

imunológico podendo ser usado em associação com vacinas, 

inibe o efeito teratogênico causado pela ingestçao excessiva de 

vitamina A. O estigmasterol atua na redução do colesterol sem 

afetar os níveis séricos do HDL (FERREIRA, 2014; VEGA, 

2013).  
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CONCLUSÕES  

 

As evidências científicas destacadas nesta revisão 

apontam que a flor, folha e sementes de C. pulcherrima 

possuem compostos antioxidantes. Além disso, os mesmos se 

isolados, estudados e combinados entre si podem ser utilizados 

em diferentes formulações terapêuticas no tratamento de 

doenças sendo emergente a necessidade de estudos de 

aplicação dos princípios ativos deste recurso natural em 

atividades de inovação. 
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RESUMO: Devido ao alto teor de umidade da cenoura, diversas 
técnicas têm sido testadas a fim de produzir um produto seco 
com qualidade e economia de energia, e com essas técnicas 
muitos modelos matemáticos têm sido usados para descrever 
os processos de secagem. Entre os modelos mais usados estão 
os difusivos, e diversas ferramentas são aplicadas a esses 
modelos. As ferramentas analíticas são as mais encontradas na 
literatura, no entanto, elas possuem algumas limitações, tais 
como a impossibilidade de considerar o encolhimento e a 
variação da difisividade. Deste modo, soluções numéricas 
tornam-se necessárias quando pretende-se considerar a 
variação da difusividade. Uma vez que a cenoura é um produto 
que apresenta um encolhimento considerável num processo de 
secagem convectiva e, consequentente, uma variação na 
difusividade efetiva de água; o presente trabalho tem como 
objetivo testar 10 expressões para a difusividade a fim de obter 
a que melhor descreve esse parâmetro. Para isto, uma solução 
numérica é proposta para a equação de difusão (geometria de 
uma parede infinita) considerando uma condição de contorno 
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do terceiro tipo. Afim de obter valores ótimos para cada 
parâmetro tendo vista ajustar a solução proposta aos dados 
experimentais, um otimizador foi acoplado à solução. Cada uma 
das expressões estudadas foi analisada de acordo com os 
indicadores estatísticos: qui-quadrado e coeficiente de 
determinação. Foi possível concluir que a melhor expressão 
para descrever a difusividade em função do teor de umidade 
local é uma expressão trigonométrica. 
Palavras-chave: Difusividade variável. Solução numérica. 

Secagem de produtos biológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cenoura é um dos vegetais mais produzidos no mundo. 

No ano de 2014, juntamente com o nabo, foram produzidos 

quase 40 milhões de toneladas de cenoura (FAO, 2014) em 

todo o mundo. Deste modo, fica evidente a importância 

comercial desse vegetal, que pode estar relacionada ao seu 

valor nutricional. Entre os nutrientes conhecidos da cenoura, 

destacam-se β-caroteno, vitamina A e potássio (DOYMAZ, 

2017). 

Devido à grande produção e ao alto teor de umidade 

(cerca de 10 kg água/kg matéria seca), um processo de 

secagem torna-se necessário, para que seja possível prolongar 

o tempo de armazenamento. No entanto, o processo de 

secagem é um processo de alto custo energético e, deste 

modo, diversas técnicas têm sido testadas a fim de produzir um 

produto seco com qualidade e economia de energia (ZHAO et 

al., 2014; DOYMAZ, 2017; PARLAK, 2015; LV et al., 2016). Por 

outro lado, o estudo sobre a economia de energia, em 

particular, está diretamente relacionado a parâmetros do 

processo como a difusividade efetiva de água e o coeficiente de 
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transferência convectiva de massa. Esses parâmetros medem 

resistências internas e superficiais do produto para a perda de 

água, e indicam a energia e o tempo que serão necessários 

para a secagem desse produto. 

A cenoura, assim como diversos outros produtos 

biológicos, apresenta um encolhimento considerável durante a 

secagem, e este deve ser considerado na modelagem 

matemática. Além disso, como a difusividade efetiva de água é 

descrita em função da unidade de área, ela deve se alterar a 

medida que o produto encolhe. No entanto, existem poucos 

trabalhos que consideram tais hipóteses na modelagem 

matemática (SILVA JUNIOR et al., 2017; SILVA et al., 2015; 

SALEM et al., 2017; WANG et al., 2017).  

Existem na literatura diversas expressões usadas para a 

difusividade em função do teor de umidade local. Silva júnior et 

al., (2015) consideraram a difusividade variando linearmente 

para descrever a secagem de vagem. Por outro lado, Aires et 

al. (2018) considerou a difusividade variando de acordo com 

uma função exponencial para descrever a perda de água de 

fatias de maçã durante o processo de desidratação osmótica.  

O objetivo deste trabalho é encontrar a melhor expressão 

para a difusividade para a descrição da secagem de cenoura. 

Para isso, foram testadas 10 expressões e estas foram 

analisadas de acordo com os valores obtidos para o qui-

quadrado. Tendo em vista a complexidade das hipóteses, foi 

admitida uma solução numérica para a equação de difusão, 

considerando a geometria de uma parede infinita e uma 

condição de contorno do terceiro tipo.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Dados experimentais 

Os dados experimentais utilizados no presente trabalho 

referem-se à secagem convectiva de fatias de cenoura, 

realizada em estufa com circulação e renovação de ar. Foram 

realizados quatro ensaios nas temperaturas de 40, 50, 60 e 

70°C, mas para as análises desta pesquisa foram considerados 

apenas os dados referentes a secagem à 40°C.  

Antes de iniciar os experimentos de secagem, as 

cenouras foram lavadas em água corrente e sanitizadas com 

água clorada. Em seguida, foram lavadas novamente e então 

descascadas e fatiadas manualmente em discos com 5 mm de 

espessura e 34 mm de diâmetro, em média. Antes de iniciar o 

processo, os cestos usados na secagem foram pesados, e 

então sete amostras foram colocadas em cada cesto. 

Finalmente, os três cestos foram colocados simultaneamente 

na estufa de circulação e renovação de ar para iniciar o 

experimento. 

Nos intervalos de 120, 300, 600, 1200, 1800 e 3600 s as 

amostras em triplicata foram retiradas da estufa e pesadas em 

uma balança analítica. Esse procedimento foi repetido até que 

a massa de equilíbrio foi alcançada. Finalmente, a temperatura 

da estufa foi ajustada para 105°C e as amostras foram deixadas 

nessa mesma estufa por 24 h, a fim de determinar a massa 

seca. 

As amostras utilizadas nesse experimento tinham, em 

média, 10,54 (b.s.). Além das cinéticas de secagem, foi obtida 

a variação das espessuras das fatias de cenoura (utilizando um 

paquímetro digital), afim de implementar essa informação na 
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modelagem desenvolvida. Mais detalhes do referido 

experimento encontram-se em Santos et al. (2017). 

 

Modelagem Matemática 

Entre os modelos matemáticos mais utilizados para 

descrever o processo de secagem encontrados na literatura, 

destacam-se os modelos difusivos. 

A equação de difusão de massa, considerando a 

geometria de uma parede infinita, é apresentada da seguinte 

forma: 

 






















x

M
D

xt

M
, (1) 

 

Para que a Eq. (1) pudesse ser discretizada através do 

Método dos Volumes Finitos, foram consideradas as seguintes 

hipóteses: 

 O único mecanismo de transferência de massa é a 

difusão liquida; 

 A distribuição inicial de água no produto é uniforme; 

 O coeficiente de transferência convectiva de massa é 

constante; 

 A difusividade efetiva de massa e a espessura do 

material podem variar durante o processo de secagem; 

 O produto é considerado homogêneo e isotrópico. 

 

O Método do Volumes Finitos consiste em dividir o 

domínio contínuo em um número finito de subdomínios 

(volumes de controle), como mostra a Fig. (1). 
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Figura 1. Domínio discretizado com um volume de controle 

interno em destaque representado pelo ponto nodal P. 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

Para um volume de controle interno com ponto nodal P, 

a Eq. (1) foi integrada no espaço Δx e no tempo Δt, supondo 

que a umidade em todos os pontos do volume de controle 

interno é constante e igual ao do seu respectivo ponto nodal. O 

resultado desta discretização é a Eq. (2). 
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Além dos volumes de controle interno, existem os volumes à 

leste e a oeste, que se encontram em contato com o meio 

externo. A Fig. 02 mostra o domínio discretizado com destaque 

para o volume de controle à leste. 
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Figura 2. Domínio discretizado com o volume de controle à 

leste em destaque. 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

No contorno leste da malha, o fluxo difusivo e o fluxo convectivo 

são considerados iguais. Em seguida, através de algumas 

manipulações matemáticas, a Eq. (3) é obtida. Maiores detalhes 

podem ser obtidos em Aires et al. (2015). 
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Considerando as hipóteses para a obtenção da solução 

numérica para a equação de difusão, a discretização foi 

realizada assumindo que a difusividade pode variar com o valor 

do teor de umidade local, isto é, 
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    baMfMD ,, , (4) 

 

onde 𝑎 e 𝑏 são os coeficientes de uma função que ajusta a 

solução numérica aos dados experimentais, e são 

determinados por processos de otimização. 

Uma vez que no presente estudo é considerado a 

variação da espessura do produto, o termo x  é atualizado em 

cada intervalo de tempo, em função do teor de umidade médio. 

O valor do parâmetro D  nos pontos nodais podem ser 

calculados pela Eq. (4). No entanto, pelas discretizações 

apresentadas, percebe-se que é necessário a obtenção do 

valor do parâmetro D  nas interfaces de cada volume de 

controle. Numa malha uniforme o valor de D  na interface entre 

os volumes de controle P e E é calculado utilizando a seguinte 

expressão. 
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2
, (5) 

 

Para os volumes de controle de contorno (os quais se 

encontram na interface em contato com o meio), em que os 

valores para o parâmetro D  não podem ser calculados pela Eq. 

(5), considera-se então que seus valores são iguais aos valores 

para D  nos pontos nodais do respectivo volume de controle. 

Com a utilização de uma formulação totalmente implícita, 

obtêm-se um sistema de equações lineares, onde cada 

incógnita é o valor da variável de interesse no ponto nodal. 

Deste modo é necessário um método para resolver o sistema, 

no presente trabalho foi utilizado o Tridiagonal Matrix Algoritm 
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(TDMA), que soluciona o sistema de forma direta por meio de 

substituições. 

Para obter os parâmetros do processo ( ba, e h ) usando 

o conjunto de dados experimentais, um otimizador foi acoplado 

à solução numérica. Este otimizador foi desenvolvido por Silva 

Junior & Silva (2018), onde os valores iniciais são atribuídos aos 

parâmetros, e então estes são corrigidos para minimizar uma 

função objetivo (aqui, a função qui-quadrado). Para a solução 

numérica da Eq. (1), bem como para estimar parâmetros de 

processo, códigos computacionais foram desenvolvidos usando 

a linguagem FORTRAN na plataforma Windows. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Afim de obter a melhor expressão para a difusividade 

efetiva de água, foram testadas dez expressões, como mostra 

a Tabela 1. 

Tabela 1. Lista de expressões utilizadas para a difusividade 

Número  Expressão 

1 B  

2 BAX *
 

3 BAX 
2*

 

4  *exp AXB  

5  2*exp AXB  

6  *exp XAB  

7  *cosh AXB  

8  *cosh XAB  

9  2*cosh AXB  
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10  *AXBsen  

Fonte: Autoria própria. 2018 

 

Além da variação da difusividade, cujas expressões 

testadas encontram-se na Tabela 1, ainda foi considerado no 

presente trabalho a variação da espessura das fatias de 

cenoura em função do teor de umidade médio. Para a descrição 

dessa variação da espessura foi considerada a seguinte 

expressão: 

   QMPML  ** , (6) 

 

onde *M  é o teor de umidade adimensional médio, P  e Q  são 

as constantes de ajuste. 

A Equação (6) foi ajustada aos dados de encolhimento 

através do software Labfit (Silva & Silva, 2009), e o gráfico de 

ajuste é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Gráfico de ajuste para a espessura como uma função 
do teor de umidade médio (40°C). 

 

Fonte: Autoria própria. 2018 
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Na Tabela 2 encontram-se os dados do ajuste da curva 
observada na Figura 1. 

Tabela 2. Resultados do ajuste da Equação (6) aos dados do 
encolhimento. 

T(°C) P Q 𝑅2 𝜒2 

40 038,4  11013,4   0,9853  11071,3   

Fonte: Autoria própria. 2018 
 
  Uma vez obtida a função que descreve o encolhimento, 

esses dados, juntamente com os dados da cinética de 

secagem, foram submetidos à solução numérica proposta para 

a realização das otimizações, a fim de determinar a melhor 

expressão para a difusividade. Na Tabela 3 estão dispostos os 

resultados dos processos de otimização. Vale salientar que o 

encolhimento foi considerado apenas quando a difusividade foi 

admitida variável. 

 

Tabela 3. Resultados dos processos de otimização. 

N° A B h 𝑅2 𝜒2 

1 - 
8101,85   7101,37   0,9826  2104,13   

2 
2103,15   9105,85   8108,29   0,9956  2101,33   

3 
2103,15   

9105,85   
8108,25   

0,9957  
2101,33   

4 
2103,16   

6103,36   
8108,24   

0,9957  
2101,33   
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5 
2103,17   

6103,36   
8108,23   

0,9957  
2101,33   

6 
2103,17   

6103,36   
8108,24   

0,9957  
2101,33   

7 
2103,16   

6103,35   
8108,24   

0,9957  
2101,33   

8 
2103,16   

6103,35   
8108,24   

0,9957  
2101,33   

9 
2103,16   

6103,35   
8108,24   

0,9957  
2101,33   

10 
2103,15   

9105,85   
7101,44   

0,9991  
3102,55   

Fonte: Autoria própria. 2018 

 

  Como era esperado, ao analisar os dados apresentados 

na Tabela 3 nota-se que ao considerar a variação da 

difusividade, os ajustes são consideravelmente melhores. No 

entanto, pelos resultados observados, nota-se que os modelos 

2-9 apresentaram os mesmos indicadores estatísticos. Deste 

modo, esses apresentam a mesma descrição da difusividade. 

Por outro lado, o modelo 10 apresentou resultados 

significativamente melhores do que os demais e, deste modo, 

foi admitido para realizar as simulações que serão 

apresentadas a seguir. Nas Figuras 2 e 4 são apresentados o 

gráfico do ajuste da solução numérica (considerando o modelo 

10 para a difusividade) aos dados de secagem e o gráfico da 

difusividade. 

 

Figura 2. Ajuste da solução numérica aos dados experimentais 

de secagem. 
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Fonte: Autoria própria. 2018   

 

  Na Figura 2 observa-se o que já se havia notado na 

Tabela 3, que a solução numérica apresentou um ótimo ajuste 

aos dados experimentais quando o modelo 10 foi considerado. 

Além disso, ao comparar os dados de ajuste obtidos pelo 

modelo 1 (difusividade constante) com os obtidos pelo modelo 

10 (difusividade variável) nota-se uma diferença considerável 

dos indicadores estatísticos. No entanto, apesar desse 

resultado observado, muitos trabalhos encontrados na literatura 

ainda consideram a difusividade constante e negligenciam o 

encolhimento na descrição da secagem de produtos agrícolas 

(AKPINAR & TORAMAN, 2016; ZHAO et al., 2014; 

TZEMPELIKOS et al., 2015). 

  Tendo em vista evidenciar a diferença entre as 

simulações considerando os modelos 1 e 10, na Figura 3 são 

apresentados os dois gráficos sobrepostos. 

 

Figura 3. Cinéticas considerando os modelos 1 e 10 sobrepostas. 
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Fonte: Autoria própria. 2018 

  Na Figura 4 é apresentado o gráfico da difusividade em 

função do teor de umidade, utilizando o modelo 10 apresentado 

na Tabela 3. 

 

Figura 4. Gráfico da difusividade como uma função do teor de umidade de acordo com o 

modelo 10. 

 
Fonte: Autoria própria. 2018 

  O que é observado na Figura 4 é o esperado de acordo 

com a literatura, onde a difusividade deve ter um relação direta 

com o teor umidade, ou seja, quanto menor o teor de umidade 

do produto, menor a difusividade.   
 

CONCLUSÕES  
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  O modelo proposto neste estudo mostrou-se adequado 

para descrever a perda de água no processo de secagem de 

fatias de cenoura. Dentre as 10 expressões testadas, o melhor 

modelo para descrever a difusividade como uma função do teor 

de umidade local foi o modelo 10, considerando o encolhimento. 

  Foi observada uma discrepância considerável entre as 

cinéticas com difusividade constante (modelo 1) e com 

difusividade variável (modelo 10). Como a maioria dos trabalhos 

encontrados na literatura considera a difusividade constante ao 

aplicar modelos difusivos, os resultados observados na 

presente pesquisa podem indicar a existência de erros nos 

cálculos das difusividades nos referidos trabalhos. 

  Uma vez que a modelagem proposta na presente 

pesquisa pode ser aplicada na descrição da secagem de outros 

produto com geometrias aproximáveis a de uma parede infinita, 

os testes realizados neste trabalho poderão se aplicados a 

outros tendo vista realizar as mesmas análises. 
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RESUMO: Atualmente, existe uma grande recorrência de 
refeições feitas fora de casa. Isso se deve ao fato de haver 
pouco tempo disponível para os momentos de alimentação, 
assim sendo realizada em Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN). E com isso, aumenta-se a concorrência entre os 
fornecedores, os desafiando a ofertar produtos e serviços 
inovadores. Porém, para sobressair-se nesse meio é 
necessário conhecer e suprir os desejos da clientela. Assim, o 
objetivo desta análise sistemática, foi avaliar a satisfação dos  
clientes em restaurantes comerciais, com foco nas 
consequências positivas ou negativas, advindas dos estudos 
avaliados. Para a realização deste estudo fez-se uma busca 
sistemática da literatura disponível nas bases de dados 
eletrônicas da Scielo, Lilacs e Google Acadêmico, utilizando os 
descritores “satisfação”, “clientela”, “consumidor” e “restaurante 
comercial” de forma adicionada, foram encontrados 172 
resultados, na base de dados do Google Acadêmico, os quais, 
após a seleção resultaram em 6 trabalhos científicos. Sendo 
possível observar, de acordo os resultados elucidados pelos 
autores dos textos avaliados, que os restaurantes comerciais 
brasileiros, e as UAN’s de forma geral, precisam 
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constantemente estarem se renovando, e melhorando os 
serviços prestados. Isso é possível se houver um bom diálogo 
entre os atendentes e os clientes, ou mesmo tendo como 
ferramenta de trabalho, escalas e questionários aplicados 
conforme a necessidade, por um profissional da área. 
Palavras-chave: Consumidor. UAN comercial. Avaliação dos 

serviços. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao mesmo tempo em que declina a ocorrência da 

desnutrição em crianças e adultos num ritmo bem acelerado, 

aumenta a prevalência de sobrepeso e obesidade na população 

brasileira. A projeção dos resultados de estudos efetuados nas 

últimas três décadas é indicativa de um comportamento 

claramente epidêmico do problema. 

Estabelece-se, dessa forma, um antagonismo de 

tendências temporais entre desnutrição e obesidade, definindo 

uma das características marcantes do processo de transição 

nutricional do país (FILHO; RISSIN, 2003). 

           O setor de Alimentação Coletiva tornou-se um mercado 

representativo na economia mundial, o ritmo de vida moderna 

contribuiu significativamente para a conquista deste espaço 

(SANTOS; ALVES, 2014). 

 Atualmente, existe uma grande recorrência de refeições 

feitas fora de casa. Isso se deve ao fato de haver pouco tempo 

disponível para os momentos de alimentação, e assim, preparar 

uma refeição leva tempo, e as vezes, é inviável voltar para casa 

devido à distância, ou por diversos outros motivos. Sendo a 

alimentação feita em Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UAN) comerciais como: restaurantes, self-services, 
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lanchonetes, fast foods, entre outros locais, uma opção mais 

viável (ANJOS, 2014). 

A prática de se alimentar fora de casa, cada vez mais, 

vem se tornando um hábito entre as pessoas, influenciando 

dessa forma o crescimento desse setor comercial, que 

conforme a Associação Brasileira de Refeições Coletivas 

(ABERC), tal setor fornece 11,7 milhões de refeições/dia, 

movimentando assim em torno de 16,6 bilhões de reais ao ano, 

e gerando uma receita de mais de um bilhão de reais anuais 

para o governo, entre impostos e contribuições (ABERC, 2017). 

Os estabelecimentos que trabalham na manipulação, 

processamento, produção e distribuição de refeições são 

chamados de Unidades de Alimentação e Nutrição – UAN. Os 

mesmos podem ser de caráter comercial ou de alimentação de 

coletividades, podendo ser estabelecidas em escolas, 

empresas, complexos industriais, em centros comerciais entre 

outro locais (ABREU, 2009). As UAN’s, principalmente as de 

caráter coletivo, devem buscar produzir refeições adequadas do 

ponto de vista nutricional, proporcionando nutrientes que 

colaborem para a manutenção da saúde, e auxiliem na 

promoção de hábitos saudáveis. Porém, o que se encontra na 

maioria dos estabelecimentos comerciais, não condiz com tal 

finalidade (SÃO JOSÉ, 2014). 

           Com a expansão de comércios nessa área alimentícia, e 

com isso, aumenta-se a concorrência e a oferta de produtos e 

serviços inovadores. Porém, conforme Anjos et al. (2014), para 

se superar os concorrentes, se faz necessário saber o que o 

cliente busca no estabelecimento, e suprir seus desejos.  

           A relação entre satisfação e alimentação não se refere 

apenas à qualidade do alimento, mas ao aspecto visual das 

dependências, preparações, atendimento, valor das refeições, 
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dentre outros. Devido às reações de cada pessoa de não se 

manifestar explicitamente, a satisfação do cliente torna-se difícil 

de ser avaliada. Os clientes constituem- se peças importantes 

neste contexto, uma vez que representam elementos 

essenciais de obtenção de sucesso e tornam-se parte do 

comércio, independente do tipo de negócio (GARDIN; 

CRUVINEL, 2013). 

  Assim, o objetivo desta análise sistemática, foi avaliar a 

satisfação dos clientes em restaurantes comerciais, através de 

estudos atuais da área, nos últimos cinco anos, com foco nas 

consequências positivas ou negativas, advindas dos estudos 

avaliados. Haja vista, a importância desse tipo de análise, para 

o reconhecimento da qualidade dos serviços das UAN’s, no 

cenário atual brasileiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Fez-se uma busca sistemática da literatura disponível nas 

bases de dados eletrônicas da Scielo, Lilacs e Google 

Acadêmico, durante o mês de novembro de 2017. A referida 

busca teve como prioridade os textos científicos publicados 

entre janeiro de 2012 à novembro de 2017, considerando a 

importância do tema na atualidade, o qual envolve a qualidade 

e a oferta de serviços de alimentação no Brasil. 

 Para alcançar o objetivo desta análise, foram 

estabelecidos critérios de inclusão os quais foram: 1) abordar 

no estudo a temática proposta nesta análise; 2) com publicação 

entre janeiro de 2012 à novembro de 2017; 3) ser publicado em 

língua portuguesa. Os critérios de exclusão foram: 1) estudos 

não condizentes com a temática; 2) estarem desatualizados; 3) 
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publicações em línguas estrangeiras; 4) textos incompletos, não 

disponibilizados no formato fulltext; 5) estudos duplicados. 

 Foi realizada uma leitura dos resumos, havendo a 

seleção conforme os critérios a cima esclarecidos. De cada 

texto elegido se extraiu-se as seguintes informações: Autor 

(ano), título, objetivos do estudo e conclusão do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Primeiramente, houve a busca de textos científicos na 

base de dados do Google Acadêmico, utilizando os descritores 

“satisfação”, “clientela”, “consumidor” e “restaurante comercial” 

de forma adicionada. Com essa primeira pesquisa foram 

encontrados 172 resultados, na base de dados em questão. 

Após colocar o período específico de 2012 à 2017, foram 

descartados 94, dos quais 78 não abordavam em seu estudo a 

temática proposta nesta análise, restando 6 textos na íntegra. 

A extração dos dados resultou em 6 trabalhos científicos, os 

quais cumpriram com os critérios de inclusão, a mesma foi feita 

a partir de quatro revisores, os quais podem ser observados na 

Tabela 1, a seguir. Vale salientar que, foi pesquisado também 

nas bases de dados da Scielo e Lilacs, mas não foram 

encontrados resultados.  
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Tabela 1. Esquema de fases das seleções dos artigos. 

Fonte: Produção própria 

 

Ao analisar os estudos de cada um dos textos elegidos, 

foi possível perceber algumas variações relacionadas aos seus 

achados quando comparados aos objetivos almejados pelos 

mesmos. De acordo com o observado na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Artigos relacionados a satisfação dos clientes em 

restaurantes comerciais 

Pesquisa na base de dados: 

Google Acadêmico 

Resumos Encontrados: 172 

94 estavam fora do período específico; 

78 não abordavam no estudo a temática; 

6 apresentavam o texto na integra; 

6 entraram para análise 

Referên

cias 

Título do 

Estudo 

Objetivos do 

Estudo 

Conclusão do 

Estudo 

ANJOS, 

et al. 

(2014) 

 

Avaliação 

dos fatores 

que 

influenciam 

o 

consumidor 

Identificar os 

principais 

fatores que 

influenciam o 

consumidor 

na escolha 

Identificou-se que 

a higiene é um fator 

crucial para 

aderência dos 

consumidores e 

deve ser 
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na escolha 

de 

restaurantes 

do tipo Self-

service 

de um 

restaurante 

do tipo Self-

service. 

inspecionada pelos 

estabelecimentos 

para que não seja 

passada uma 

imagem errônea ao 

cliente. Deve-se ter 

o cuidado desde o 

banheiro até o 

fardamento dos 

funcionários. Em 

relação ao 

cardápio observou-

se a busca da 

população 

entrevistada por 

uma alimentação 

mais saudável, 

levando à 

conclusão de que 

seria interessante 

uma maior oferte 

deste tipo de 

preparação por 

restaurantes Self-

service, como: 

grelhados, sucos 

feitos na hora; 

diversidade de 

saladas, alimentos 

integrais, entre 

outros. A presença 
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do nutricionista 

nesses ambientes 

foi considerada 

importante, pois a 

mesma passa 

segurança para os 

clientes, porém os 

consumidores 

entrevistados não 

associaram o 

nutricionista com o 

controle higiênico-

sanitário, levando à 

necessidade de 

maior divulgação 

das atribuições que 

este profissional 

possui em uma 

Unidade Produtora 

de Refeições. 

COSTA, 

F.B. 

(2016) 

Qualidade 

em 

serviços: 

um estudo 

de caso em 

um 

restaurante 

de pequeno 

porte na 

cidade de 

Franca/SP 

Comparar, 

por meio de 

um estudo de 

caso, a 

percepção do 

nível de 

qualidade do 

serviço pelo 

cliente e 

empreended

or em um 

Como resultado foi 

possível verificar, 

que apesar de 

serem poucas, 

existem algumas 

lacunas nas 

percepções de 

qualidade nos 

pontos de vista dos 

clientes e da 

proprietária. 
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restaurante 

de pequeno 

porte, 

localizado na 

cidade de 

Franca/SP. 

Enquanto na visão 

da proprietária a 

maioria dos 

aspectos de seu 

restaurante são 

considerados 

bons, os clientes 

se mostraram 

insatisfeitos em 

alguns quesitos, 

propondo 

sugestões de 

melhorias em 

quase todos os 

aspectos. 

FILHO, 

et al. 

(2013) 

 

Fatores 

relevantes 

para 

escolher 

restaurantes 

comerciais 

Analisar o 

processo de 

escolha de 

restaurantes 

fast-food, 

self-service e 

à la Carte, 

entre 

consumidore

s da cidade 

de Campo 

Grande-MS, 

por meio da 

análise dos 

fatores mais 

relevantes 

Os fatores de 

maior influência na 

escolha do tipo de 

restaurante foram: 

a qualidade do 

serviço e da 

refeição 

oferecidos, 

seguido de preço e 

praticidade. Os 

quesitos qualidade 

do serviço e da 

refeição foram 

considerados mais 

relevantes para os 

consumidores de 
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para os 

consumido 

res e da 

influência das 

característi 

cas 

socioeconômi

cas sobre o 

processo de 

decisão. 

restaurante à la 

Carte, a 

praticidade foi 

considerada mais 

relevante para os 

entrevistados de 

fast food e self-

service, e o preço 

foi mais importante 

para os 

consumidores de 

fast food. 

Os resultados 

apontam ainda 

uma relação 

significativa entre o 

nível de 

escolaridade e 

renda dos 

entrevistados com 

os atributos que 

estes consideram 

importantes na 

escolha de 

restaurantes. 

HONIC

KY, 

Michele 

et al. 

(2017) 

Nível de 

satisfação e 

escolhas 

alimentares 

dos 

comensais 

Avaliar a 

satisfação 

dos 

comensais 

quanto aos 

serviços 

A satisfação dos 

comensais em 

relação ao serviço 

prestado, no geral, 

teve avaliação 

positiva, indicando 
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em 

restaurante 

self-service. 

oferecidos e 

suas 

escolhas 

alimentares 

em um 

restaurante 

self-service. 

bom grau de 

contentamento. 

Em relação às 

escolhas 

alimentares, 

verificou-se grande 

influência dos 

fatores aparência, 

sabor, variedade, 

forma de preparo, 

valor nutricional e 

alimentos que 

fazem bem à 

saúde. 

Dessa maneira, 

por meio da 

avaliação do nível 

de satisfação e 

escolhas 

alimentares, é 

possível identificar 

os critérios 

avaliados 

negativamente e 

implementar 

estratégias 

específicas para 

correção, a fim de 

satisfazer às 

expectativas dos 

comensais e 
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conhecer o seu 

perfil de escolha 

alimentar, de forma 

a oferecer 

alimentos seguindo 

essas 

preferências. 

 

SANTE

LLE, 

Odete, 

(2012). 

Nutrir-se ou 

comer: 

diálogos e 

dilemas no 

cotidiano de 

clientes e 

de 

nutricionis 

tas em 

restaurantes 

de refeição 

por peso 

Investigar 

condicionan 

tes das 

escolhas 

alimentares 

no cotidiano 

de usuários 

de 

restaurantes 

de refeições 

por peso, no 

horário do 

almoço; 

Conhecer as 

representa 

ções sociais 

sobre a 

relação à 

alimentação 

saúde e 

doença; 

Identificar o 

conheciment

o dos sujeitos 

Os fatores que 

influenciam as 

escolhas em 

restaurantes de 

refeição são: 

aparência e o 

preço da refeição, 

o tamanho da fome 

e a preocupação 

com a estética 

corporal, 

determinando a 

quantidade de 

alimentos que será 

consumido. 

A relação entre 

alimento com a 

saúde e a doença 

ficou clara quanto a 

maioria 43% dos 

clientes dos 

restaurantes 

valorizou uma 

alimentação mais 
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sobre 

alimentação 

saudável.  

saudável para 

colocar em seu 

prato. Também o 

conhecimento 

sobre a relação 

alimentação 

saudável e saúde 

foi demonstrado na 

preocupação dos 

sujeitos 30% que 

tentam encontrar o 

equilíbrio entre o 

sabor e a saúde na 

escolha de sua 

refeição. Já os 

valores culturais e 

fatores 

psicológicos foram 

identificados 26%. 

Então um estudo 

conclui que alguns 

fatores que podem 

dificultar o 

desenvolvimento 

de ações 

educativas no 

restaurante de 

refeições por peso 

e estão 

relacionados à 

limitação do tempo 
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disponível da 

clientela e a visão 

do administrador a 

respeito dos 

possíveis prejuízos 

com a redução de 

venda de produtos 

densamente 

calóricos. 

SILVA, 

V.B. 

(2013) 

Gestão da 

qualidade 

dos serviços 

prestados 

em bares e 

restaurantes 

na praia da 

redinha 

(Natal-RN). 

Avaliar a 

qualidade de 

serviços 

prestados 

através da 

percepção 

dos clientes e 

da gestão dos 

empreendime

ntos 

existentes na 

praia da 

Redinha 

Velha. 

 

São sugeridos 

alguns meios para 

a melhoria da 

qualidade nos 

estabelecimentos 

do segmento de 

alimentos e 

bebidas, onde 

mostram que com 

a aplicação das 

ferramentas de 

gestão da 

qualidade, pode se 

reduzir falhas e o 

aumento de 

custos, como isso 

pode ser aplicado 

nos 

estabelecimentos 

da praia da 

Redinha Velha: 1) 

contratar mão-de-
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Fonte: Produção própria 

 

  

obra especializada; 

2) capacitar 

funcionários 

existentes; 3) 

reforma do 

ambiente; 4) 

reestruturar 

cardápios, 

disponibilizando 

cardápios em 

braile e em idiomas 

estrangeiros. Isso 

faz com que a 

percepção do 

cliente possa a ser 

positiva em relação 

ao 

empreendimento 

escolhido para seu 

momento de lazer, 

pois o mesmo 

verifica a 

preocupação do 

gestor, em 

disponibilizar 

serviços que lhe 

deem bem estar 

com qualidade. 



ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES EM RESTAURANTES COMERCIAIS: 
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

517 
 

CONCLUSÕES  

 

A satisfação dos clientes em restaurantes comerciais 

pode ser analisada por questionários e escalas hedônicas como 

as utilizadas nos estudos elucidados anteriormente. Estas são 

ferramentas de grande valia para se entender a qualidade dos 

serviços prestados nas UAN’s pela visão do cliente. 

Conclui-se que são poucos estudos encontrados nessa 

área, e mesmo assim, esse tipo de análise é de suma 

importância para a melhoria dos serviços prestados pelas 

UAN’s. Servindo também, como um indicativo de mercado, pois 

apontam os desejos da clientela e o que a mesma espera do 

estabelecimento. 

Foi possível observar, de acordo os resultados 

elucidados pelos autores dos textos avaliados, pode-se afirmar 

que os restaurantes comerciais brasileiros, e as UAN’s de forma 

geral, precisam constantemente estarem se renovando, e 

buscando meios de melhorar os serviços prestados. Não 

obstante a recorrência de reclamações dos clientes quanto aos 

mesmos. Isso é possível se houver um bom diálogo entre os 

atendentes e os clientes, ou mesmo tendo como ferramenta de 

trabalho, escalas e questionários aplicados conforme a 

necessidade, por um profissional da área.  
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RESUMO: A alimentação esta inclusa na Constituição Federal 
como direito fundamental a vida, desta forma, surgem as 
Políticas Públicas de alimentação saudável e adeaquada, com 
o intuito de suprir as necessidades nutricionais e os aspectos 
inerentes as diferentes fases da vida. O Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) tem por finalidade propiciar um 
melhor crescimento, aprendizado e rendimento aos estudantes 
durante sua permanência na escola. Para o alcance destes 
objetivos é importante que a merenda escolar tenha uma boa 
aceitação. Portanto, torna-se necessária a avaliação dos 
cardápios ofertados através do Teste de Aceitabilidade, que 
consiste numa importante ferramenta utilizada para avaliar o 
grau de adesão destes.. Este estudo realizou a avaliação da 
aceitabilidade de duas preparações ofertadas a alunos de uma 
escola de ensino Fundamental do município de Picuí – PB e 
avaliou as possíveis causas da sua adesão ou rejeição. Do total 
de 355 alunos matriculados, a soma de 319 nos dois dias de 
avaliação para as duas preparações avaliadas, não 
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consumiram a merenda ofertada. Estes resultados indicam que 
o índice de adesão às preparações avaliadas foi baixo, sendo 
de 45% para o risoto e 40% para a macarronada. O hábito de 
levar lanches de casa, industrializados, pode interferir 
negativamente no aprendizado, comprometer a saúde dos 
escolares, gerar mais desperdício de alimentos e, 
consequentemente, aumentar custos financeiros ao programa.  
Palavras-chave: Alimentação infantil. Satisfação do 

consumidor. Cardápio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os direitos humanos passou a ter em sua inclusão, pela 

Constituição Federal, a alimentação saudável e adequada 

como direito fundamental, sendo obrigação do Estado propiciar 

e conservar por meio de políticas públicas a oferta desta, de 

forma balanceada e nutritiva (ALMEIDA, 2010). 

O Ministério da Saúde conceitua uma alimentação 

saudável como aquela que supre as necessidades nutricionais 

e os aspectos inerentes às diferentes fases da vida, além de ser 

acessível física e financeiramente a todos, saborosa, variada, 

colorida, harmônica, segura do ponto de vista sanitário e que 

leve em consideração a cultura alimentar da população 

(BRASIL, 2006). 

Na atualidade, o (PNAE), além de atender as 

necessidades nutricionais dos estudantes durante a sua 

permanência em sala de aula, tem como proposta garantir a 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), assim como também 

deve proporcionar uma geração de hábitos alimentares 

saudáveis, os quais traduzem um dos aspectos mais 

importantes para a saúde, crescimento, aprendizagem e 
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rendimento escolar, podendo favorecer a qualidade da 

educação (BRASIL, 2017).  

O ambiente escolar exerce um papel fundamental na 

formação dos hábitos alimentares, pois é desde a tenra idade 

que o estimulo destes hábitos tem grandes chances de 

repercutir nas fases da adolescência e vida adulta (BOOG, 

2013).  

A merenda escolar é um elemento motivador da 

frequência na escola, pois por falta de alimentação em casa, 

uma boa parte dos alunos frequentam o ensino público em 

busca de saciar a fome através da merenda (BASAGLIA; 

MARQUES; BENATTI, 2015). 

Diante disso, compete ao nutricionista, segundo a 

Resolução FNDE/CD n⁰38/2009: Planejar o cardápio da 

alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil 

epidemiológico da população atendida e a vocação agrícola da 

região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros 

alimentícios até a produção e distribuição da alimentação 

(BRASIL, 2012). 
Neste sentido, a aceitação da alimentação pelos alunos 

é um dos principais fatores que determinam a qualidade dos 

serviços de alimentação escolar, além de evitar o desperdício 

de recursos públicos na compra de gêneros alimentícios 

rejeitados (CECANE, 2010). 

Para tanto, o teste de aceitabilidade, conjunto de 

procedimentos metodológicos, cientificamente reconhecidos, 

destinados a medir o índice de aceitabilidade da alimentação 

oferecida (BRASIL, 1993), é a principal ferramenta utilizada na 

observação da efetiva oferta de uma alimentação 
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nutricionalmente adequada e satisafatoriamente aceita 

(SOUSA et al., 2015). 

Portanto, este estudo destinou-se a realizar avaliação da 

aceitabilidade de duas preparações ofertadas na merenda 

escolar de alunos de uma escola de ensino Fundamental do 

município de Picuí – PB e ainda, observar as possíveis causas 

da adesão ou rejeição destas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

 

Pesquisa quantitativa do tipo exploratória descritiva com 

alunos que recebem as refeições produzidas de forma 

descentralizada conforme o programa PNAE, no Centro de 

Processamento da Alimentação Escolar do município – CPAE. 

 

Local de aplicação 

 

Participaram da pesquisa as turmas do 1° ao 5° ano dos 

turnos da manhã e tarde da E. M. E. F. Presidente Tancredo de 

A. Neves localizada na zona urbana do município de Picuí/PB. 

Esta escola possui um total de 355 alunos matriculados para 

ambos os turnos (manhã e tarde), tendo sido excluídos do 

estudo os alunos que não consumiram a preparação avaliada e 

os ausentes no dia da análise para haver uma avaliação mais 

fidedigna.  
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Atributos avaliados 

 

 Foram avaliadas duas preparações presentes no 

cardápio do CPAE fornecidas aos escolares da modalidade de 

ensino fundamental, as quais consistiam de Risoto de Frango e 

Macarronada de Carne Moída. A aplicação do teste ocorreu 

após o horário de intervalo dos escolares, dentro de cada sala 

de aula e apenas para os que haviam consumido a refeição do 

dia. 

 

Aplicação do teste 

 

Para a aplicabilidade do instrumento em todas as séries, 

realizou-se de forma adaptada a confecção de cartazes 

contendo formas faciais utilizando o modelo de teste de 

aceitabilidade de escala hedônica facial (Figura 1) (CECANE, 

2010).  

A escala hedônica facial correspondia os valores de 1 

“desgostei extremamente”, se a preparação era muito ruim; 2 

“desgostei moderadamente, se a preparação estava ruim; 3 

“nem gostei/nem desgostei”, se a preparação se mostrava 

regular; 4 “gostei moderadamente”, se a preparação estava boa 

e 5 “gostei extremamente”, se a preparação estava ótima.  

A avaliação foi realizada em todas as turmas nos turnos 

da manhã e da tarde e procedeu da seguinte forma: o escolar 

ao visualizar a placa erguida correspondente a uma das faces 

pelo avaliador, votava ao erguer o braço. Ao levantar a mão, 

sua escolha era indicada e assim ocorria a contagem do 

número total de alunos correspondentes a placa erguida. 
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Cada aluno votava apenas uma única vez, sem haver 

votação pelo mesmo aluno para mais de uma placa.  

 

Figura 1. Escala hedônica facial – 1º ao 5º ano.  

 

Fonte: Adaptado de (CECANE, 2010). 
 

Viabilização da pesquisa 

 

Para viabilização da pesquisa, a diretora geral 

responsável pela escola assinou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, para que a realização do estudo fosse 

possível e o mesmo estar de acordo com o respaldo legal de 

avaliação.  

Neste termo são explanados a forma como a analise se 

procede e os benefícios que a pesquisa pode trazer para o 
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melhoramento da alimentação escolar por meio da avaliação da 

alimentação que é ofertada.  

 

Levantamento dos dados 

 

Os dados coletados foram digitados no Programa Excel 

2013 e para a análise dos resultados, foi utilizado os dados 

totais do número de alunos separados por séries e por turnos 

de acordo com cada preparação avaliada. 

Primeiramente, foram realizadas análises de frequência 

das variáveis da escala hedônica de acordo com as turmas 

estudadas. Após estas análises, os dados foram submetidos à 

análise do índice de adesão (ÍA) das preparações de acordo 

com o cálculo abaixo: 

 

 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2017). 
 

Como critério de referência para avaliação dos dados 

utilizou-se o ponto de corte dos valores adotados pelo PNAE 

que utiliza um estudo realizado pela faculdade de engenharia 

de alimentos da Universidade de Campinas, que classifica a 

adesão em quatro categorias: alto (acima de 70%), médio (50 a 

70%), baixo (30 a 50%) e muito baixo (menor que 30%) 

(BRASIL, 2017). 
 

  

ÍA = Nº de estudantes que consumiram a refeição x 100 

             N° de estudantes presentes na escola 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O total de alunos que participou da pesquisa referente a 

avaliação do Risoto de Frango e da Macarronada de Carne 

Moída encontra-se na tabela 1. Os números consideram os 

escolares do turno da manhã e da tarde que consumiram a 

merenda escolar no dia da avaliação. 

 

Tabela 1. Número total de alunos avaliadores das preparações 
analisadas. 

PREPARAÇÕES 

 Macarronada de 

Carne Moída 
Risoto de Frango 

Consumiu  142 159 

Não consumiu  139 180 

Ausentes  14 8 

Total de Alunos  295 347 

Fonte: autoria própria. 
 

 A escola possui um total de 355 alunos matriculados. No 

dia da avaliação referente ao Risoto de frango, ocorrida em uma 

Terça-feira, 159 alunos participaram da análise, e para a 

Macarrona da quarta-feira, 142 alunos.  

 Observou-se que há um número expressivo de alunos 

que não consomem a merenda escolar, o que despertou a 

curiosidade de avaliar os motivos pelos quais não há a procura 

na hora do intervalo pela alimentação.  Portanto, ao se 

questionar os alunos, a maioria relatou levar de casa seu 

próprio lanche, sendo este composto por uma grande 

quantidade de produtos industrializados enviados pelos pais.  
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 Dentre as preferências de lanches dos escolares 

prevaleceram os doces, refrigerantes, balas, salgadinhos tipo 

chips, sucos artificiais, chocolates, e pirulitos. Uma situação 

preocupante que acaba por impedir os esforços da escola em 

oferecer uma alimentação mais adequada e saudável para as 

crianças. 

É possível observar que estes produtos fazem parte dos 

hábitos alimentares dos alunos, onde estas práticas 

inadequadas instaladas ainda na pré-escola, têm causado 

distúrbios nutricionais, como a obesidade, hipertensão e 

problemas cardiovasculares que podem estar presentes na 

adolescência e na vida adulta, acarretando prejuízos 

psicológicos, sociais e em sua saúde geral (BRIOLO et al., 

2013). Diante do exposto, observou-se que a idade dos 

entrevistados (6 a 11 anos) foi um fator que estava relacionado 

com o tipo da alimentação. 

Esses alimentos no ambiente escolar representam um 

entrave para a educação nutricional e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, sendo o recreio considerado um evento 

social, em que devido a necessidade de serem aceitos em 

grupos, crianças não aceitam levar para a escola, por exemplo, 

frutas se seu grupo de amigos leva ou compra na cantina 

refrigerante e salgadinho (FERNANDEZ, 2006). 

Além disso, esse fato contradiz com a proposta do PNAE 

que é a de oferecer uma alimentação saudável que atenda às 

necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência 

em sala de aula, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar 

(DANELON; DANELON, SILVA, 2006).  
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Outra possível resposta para tamanha ausência do 

consumo da merenda é a de que o intervalo resume-se a 

apenas 15 minutos, que deve ser usufruído entre brincar e 

comer, levando muitos a optarem por aproveitar todo o tempo 

para o lazer.  

De maneira geral, de acordo com as respostas dos 301 

alunos participantes, somando os dois dias de avaliação, 

observou-se que, dos estudantes que consumiram as 

preparações, a maioria esteve satisfeito, sendo o risoto mais 

aceito do que a macarronada conforme figuras 1 e 2.  

 

Figura 2. Aceitabilidade da preparação Risoto de Frango. 

Fonte: autoria própria. 
 

Verificou-se neste estudo que dos estudantes que 

consumiram o risoto, 30,25% adoraram a preparação, sendo 

6,17%

0,62%

8,02%

54,94%

30,25%

Desgostei

Não gostei

Indiferente

Gostei

Adorei

Teste de Aceitabilidade - Risoto de Frango
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um percentual maior do que a da macarronada, onde apenas 

9% respondeu que adorou a preparação.  

Foi possível perceber também que a quantidade de 

alunos participantes da análise na terça feira, por se tratar do 

risoto, foi maior do que a quantidade da quarta-feira se tratando 

da macarronada, demonstrando uma maior adesão pelo risoto. 

Possivelmente o motivo pelo qual a macarronada tenha 

uma menor adesão ao consumo seja pela forma em que esta é 

ofertada aos alunos, onde devido a distribuição ser por meio de 

cubas térmicas até a instituição, a preparação já é misturada à 

carne, o que muitas vezes não apresenta-se de forma atrativa 

visualmente há crianças desta faixa etária.  

 
Figura 3. Aceitabilidade da preparação Macarronada de Carne 
moída. 

Fonte: autoria própria. 
 

2,13%

16,31%

1,42%

70,92%

9,22%

Desgostei

Não gostei

Indiferente

Gostei
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Teste de aceitabilidade - Macarronada de carne 

moída 
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Os valores correspondentes de (não gostei) da 

preparação também indicam uma maior prevalência pelo risoto, 

sendo de menos de 1% para o mesmo e de mais de 16% para 

a macarronada (Figura 2).  

Baseado nesse pressuposto, no número de alunos que 

consumiram as preparações e no número de alunos presentes 

na escola, somando manhã e tarde nos dois dias de avaliação, 

o índice de adesão de acordo com a escala adotada pelo PNAE, 

classifica-se em baixo para o risoto de frango, pois se encontra 

em 45%, e também baixo para a macarronada, com 40% 

(BRASIL, 2017a).  

Assim, a escola teve baixo índice de adesão ao teste, de 

acordo com o previsto no PNAE, o que implica na necessidade 

de implementação de novas estratégias para um melhor 

funcionamento e procura por parte do alunado. 

A aceitabilidade da alimentação escolar também foi 

considerada baixa (63,9%) por mais da metade dos alunos em 

um estudo realizado por Rocha et al (2018) em que as crianças 

do município de Viçosa – MG, relataram baixa adesão à 

alimentação escolar que era ofertada e a maior parte também 

costumavam levar lanche de casa. 

Segundo Pinheiro (2005), alimentação se dá em função 

do consumo de alimentos (e não exclusivamente de nutrientes). 

Os alimentos têm gosto, cor, forma, aroma e textura devendo 

estes componentes serem levados em consideração na 

abordagem nutricional, a possível permanência deste cardápio 

oferecido No entanto, torna-se importante levar em 

consideração a forma de preparo destes alimentos, uma vez 

que, pode ser um fator decisivo para aumentar a adesão por 
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estas preparações, já que após o consumo pode proporcionar 

uma boa aceitação.  

Jorge (2011) confirma o pressuposto por Pinheiro (2005), 

em que relata que o alimento para ser considerado como de 

boa aceitabilidade, deve preencher as expectativas da maior 

parte dos alunos com relação às características sensoriais: 

aparência, cor, aroma, consistência ou textura e sabor. 

Diferenças culturais também podem interferir na 

aceitação ou na adesão à alimentação escolar. As tradições 

alimentares, importantes para o auto-reconhecimento e a 

autoestima de cada grupo social, não podem ser desprezadas 

quando se fala de alimentação adequada (FERNANDES, 

2006). 

Apesar das normas e legislações que norteiam o PNAE 

no país, algumas falhas na gestão e execução podem 

apresentar-se como critério fundamental na aceitabilidade da 

alimentação que vão desde a: irregularidade de abastecimento, 

inadequada infraestrutura das escolas, falta de capacitação das 

merendeiras, ausência ou inadequação do número de 

nutricionistas, não adequação nutricional da alimentação 

ofertada, dentre outras (GABRIEL et al, 2014). 

É de extrema importância não desistir quando se trata do 

Direito Humano a Alimentação Adequada e Saudável, 

principalmente no âmbito escolar, pois está comprovado 

mediante literatura que a alimentação escolar tem o objetivo de 

contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a 

aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis, através da oferta 

da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e 

nutricional (CARVALHO, 2016). 
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Segundo Boog (1997), a temática da Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), constitui-se como uma estratégia 

importante a ser debatida. Revela-se, portanto, um instrumento 

fundamental para a promoção de hábitos alimentares 

saudáveis. 

Por meio da EAN, é possível levar para dentro da sala de 

aula várias temáticas importantes a serem trabalhadas com 

esse público, entre estas esta a alimentação saúdavel, onde 

Porto (2015) e Botelho et al. (2010), descrevem as ações 

lúdicas como as mais efetivas, pois, além de contribuírem para 

a construção do aprendizado de forma participativa e prazerosa 

ajudam a descontrair e passar a mensagem que será absorvida  

de forma satisfatoria.  

Porém, de acordo com a Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (2012), apesar de sua 

relevância, existem desafios ao desenvolver ações em EAN. O 

Marco de Referência destaca que ainda é necessário ampliar a 

discussão sobre suas possibilidades, seus limites e o modo 

como são realizadas, uma vez que o seu campo de atuação não 

está claramente definido.  

 

CONCLUSÕES  

 

A avaliação das duas preparações pelos escolares de 

ensino fundamental que constam no cardápio servido pelo 

CPAE, mostraram-se com uma adesão e aceitação 

insatisfatórios nesta modalidade de ensino da zona urbana, 

sendo este resultado um importante indicador também do tipo 

de hábito alimentar predominante nesta faixa etária.  
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Este tipo de pesquisa na área da alimentação escolar é 

um indicador de relevância para avaliação da prática alimentar 

transmitida erroneamente pelos pais desde a tenra idade, pois 

através dela demonstra-se a necessidade de que sejam 

adotadas medidas cabíveis conforme a recomendação do 

PNAE e, consequentemente, possibilite o melhor amparo dos 

maus costumes que vem crescendo junto as nossas crianças, 

costumes estes responsáveis pelo surgimento de distúrbios 

como a obesidade, hipertensão arterial e diabetes que podem 

acarretar prejuízos psicológicos e físicos futuros.  

É por meio de um cenário como este que se observa e 

deve ser estimulada a real necessidade da inclusão da EAN no 

currículo escolar, para que haja uma prática de hábitos 

saudáveis de alimentação na perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional, para que a alimentação servida nas 

escolas possa ser satisfatoriamente consumida pelos escolares  

A EAN é necessária por vermos nela a ponte de uma 

alimentação com boa aceitação e saudável, favorecendo o 

aprendizado dos estudantes e, consequentemente, a melhora 

no rendimento em sala de aula e a promoção na formação de 

hábitos alimentares saudáveis, conforme previsto no PNAE. 
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RESUMO: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são 

espaços destinados ao preparo e distribuição de refeições, 

sendo responsáveis pela geração de grande quantidade de 

desperdício de alimentos, constituindo um motivo de 

preocupação, visto que o desperdício se traduz como um dos 

aspectos referentes à falta de planejamento na unidade. O 

Brasil é considerado como um dos maiores produtores de 

alimentos no mundo, mas também é um dos que mais 

desperdiçam alimentos. O objetivo do estudo foi avaliar o 

desperdício de alimentos do refeitório de uma UAN hospitalar 

para a coletividade sadia e educar os comensais sobre a 

importância de evitar o desperdício de alimentos. Foram 

analisadas as refeições do almoço durante cinco dias úteis, 

onde foi avaliado o resto-ingesta e a aceitação do cardápio do 

dia pelos comensais. De acordo com a média do percentual de 

desperdício per capita gerado pela unidade, representa um 
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valor de 39,93 gramas por pessoa, considerado acima dos 

percentuais, que admitem como aceitáveis valores de 

desperdício de até 3 % ou de 7 a 25 g por pessoa por refeição. 

Na comparação do desperdício com o teste de aceitação da 

refeição, verificou se que a aceitação não refletiu no percentual 

de resto-ingesta. Com isso, ações de melhorias para evitar o 

desperdício de alimentos foram realizadas a fim de contribuir 

para a redução desses índices.  

Palavras-chave: Unidade de Alimentação e Nutrição. 

Alimentação hospitalar. Resto-ingestão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O mercado de alimentação é dividido em segmentos, 

estabelecimentos que trabalham com produção e distribuição 

de alimentação para coletividades, atualmente recebem o nome 

de Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) (ABREU et al, 

2013). 

 Unidades de Alimentação e Nutrição (UANs) são locais 

de alimentação onde são desempenhadas atividades 

necessárias para a manipulação, preparação, armazenamento 

e a distribuição de alimentos e refeições de acordo com os 

padrões dietéticos e higiênicos, visando atender as 

necessidades nutricionais de seus comensais, bem como 

apoiar no desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, 

de modo que se adeque aos recursos físicos e financeiros da 

instituição (RODRIGUES e MARTINS, 2008; RICARTE et al., 

2008; ABREU et al., 2013). 

 Sustentabilidade e nutrição são aspectos diretamente 

ligados ao processo produtivo de refeições, tendo a 

alimentação e o meio ambiente relações diversas, visto que o 
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alimento transita desde o plantio, seleção, acondicionamento, 

preparo até o consumo propriamente dito (ABREU, SPINELLI, 

PINTO, 2013).  

 Cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são 

desperdiçadas em todo o mundo, sendo as etapas do processo 

produtivo responsáveis por essa quantidade exorbitante de 

desperdício alimentar mundial (FAO, 2013). No Brasil, o 

desperdício de alimentos chega a 26,3 milhões de toneladas 

por ano, sendo considerado entre as 10 nações que mais 

desperdiçam alimentos no mundo (JAPUR, VIEIRA, 

VANNUCCHI, 2012). As Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UANs) encontram em destaque no cenário do desperdício de 

alimentos, o que representa uma falta de qualidade e 

planejamento, gerando elevadas quantidades de resíduos. 

(SILVERIO, OLTRAMARI, 2014; PIKELAIZEN, SPINELLI, 

2013; ZANDONADI, MAURICIO, 2012). 

  Na gestão de uma UAN, o desperdício de alimentos é 

um elemento de grande relevância, tendo causas econômicas, 

políticas, culturais e tecnológicas que devem ser levadas em 

consideração, a avaliação das sobras serve para medir a 

eficiência do planejamento, ou seja, falha na determinação do 

número de refeições a serem servidas, dimensionamento per 

capita, falhas em relação à quantidade da porção, preparações 

incompatíveis com o padrão do cliente ou com seu hábito 

alimentar, assim como a má/boa aparência na apresentação 

dos alimentos, parâmetros estes que determinam a qualidade 

do serviço (LOPES, 2011).  

 A sobra aproveitável é aquele alimento que foi produzido 

que não foi para o balcão de distribuição, podendo assim, ser 

aproveitado em outra refeição (desde que, as etapas de tempo 

e temperatura tenham sido seguidas para garantia de um 
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alimento dentro dos padrões de segurança para o comensal), 

enquanto que a sobra não aproveitável ou resto, é o alimento 

que foi produzido e distribuído no balcão e que não foi 

consumido pelos comensais (MULLER, 2008; MATOS, 2016). 

O resto de ingestão (RI) é a relação entre o resto devolvido nas 

bandejas e a quantidade de alimentos oferecida, expressa em 

percentual, é utilizado como um indicador consolidado para o 

controle de desperdício em UANs, sendo um método 

fundamental para a compreensão da prática da nutrição, 

especialmente em ambientes hospitalares (ROLIM et al., 2011; 

STRASBURG, 2014; PIRANI, 2014). São aceitáveis como 

percentual de resto de ingestão, em relação a coletividades 

sadias, taxas inferiores a 10% (Ricarte et al., 2008).  

 A utilização de ferramentas que evidenciem as perdas 

existentes, bem como a medida das mesmas, e decorrentes 

intervenções, são imprescindíveis para a lucratividade da 

empresa e satisfação do cliente atendido. 

 Dessa maneira, para um bom desempenho de uma 

unidade de alimentação é necessário o planejamento que 

venha assegurar uma alta produtividade e qualidade do produto 

servido, além de custos e desperdício baixo. Baseando-se 

nestes conceitos, o presente estudo objetivou avaliar o 

desperdício de alimentos no âmbito do refeitório para a 

coletividade sadia (funcionários) de uma UAN hospitalar no 

munícipio de Catolé do Rocha/PB e ações para a 

conscientização dos comensais sobre o desperdício de 

alimentos, gerando assim, uma redução futura dos percentuais 

de desperdício na unidade de alimentação.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização do Estudo e Local de Execução 

 

Tratou-se de um estudo do tipo descritivo transversal, 

sobre o índice de resto-ingesta de funcionários de uma UAN 

Hospitalar, com sistema de distribuição centralizado do tipo self-

service, na cidade de Catolé do Rocha/PB. Esta unidade 

fornece cinco refeições ao decorrer do dia, durante todos os 

dias da semana, para um total de 50 funcionários.  

 

Coleta dos Dados 

 

O padrão de cardápios servidos pela UAN é do tipo 

popular, tanto para os pacientes (coletividade enferma) como 

para os funcionários (coletividade sadia). Neste estudo, 

trabalhou-se com a coletividade sadia. Para a análise dos 

valores, a refeição escolhida foi a do almoço, por ser 

considerada a principal refeição do dia, apresentando uma 

maior variedade de alimentos. Foi avaliado o resto de ingestão 

dos funcionários no período correspondente a cinco dias úteis. 

Durante o almoço foi entregue aos comensais um formulário 

contendo o teste de avaliação da aceitação da refeição, o 

mesmo constava de uma escada hedônica de expressão facial 

adaptada, com legenda de cinco categorias para facilitar o 

entendimento. 

Para a coleta dos valores dos restos alimentares, foi 

utilizada uma balança semi-analítica digital da marca 

StarHouse, com capacidade de 10 kg e precisão de 1 g. Após 

o horário do almoço, momento em que todos os funcionários já 

haviam se alimentado, todo resto de alimentos foi coletado e 
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pesado em sacos de plásticos, sendo descartados ossos, 

cascas de frutas e materiais descartados que pudessem 

interferir nos cálculos do resto de ingestão.Com os valores dos 

pesos dos restos foi calculado o percentual de desperdício por 

meio do total de refeição produzida, analisada pelas fichas 

técnica, segundo a equação abaixo. 

 

% de resto-ingesta = 100 x total de resto ingesta / peso total 

da refeição produzida 

 

Para o desperdício médio per capita, utilizou-se a 

equação a seguir:  

 

Desperdício médio per capita (kg) = peso dos restos/ número 

de refeições servidas 

 

Após os cálculos das variáreis em que se avaliou o 

desperdício de alimentos na unidade foi analisado o 

desempenho da mesma, conforme metodologia descrita por 

Aragão (2005). Reforça-se que os valores de referência 

apresentados no Quadro 1, em que se classifica o desempenho 

do serviço a partir do desperdício gerado, foi utilizado para 

avaliação dos dados coletados. 

 

Quadro 1 - Classificação do desempenho da unidade de 

alimentação e nutrição segundo o percentual de restos 

produzidos no momento da distribuição. 

 

% de Restos Desempenho do Serviço 

Até 3 % Ótimo 
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Entre 3,1 – 7,5 % Bom 

Entre 7,6 – 10 % Regular 

Maior que 10 % Péssimo 

Fonte: A classificação dos valores conforme os índices de Aragão (2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A unidade possui um cardápio bastante diversificado ao 

longo dos dias da semana. Na Tabela 1 é possível observar os 

alimentos elaborados pela UAN no período correspondente ao 

estudo. 

 

TABELA 1 - Alimentos produzidos na UAN. 

Cardápio Servido 

Dia 1 

(segunda-

feira) 

Dia 2 

(terça-

feira) 

Dia 3 

(quarta-

feira) 

Dia 4 

(quinta-

feira) 

Dia 5 

(sexta-

feira) 

 

Salada 

Crua 

Bife ao 

molho com 

batatas 

Arroz 

Refogado 

Feijão 

Simples 

Farofa de 

Cuscuz 

 

 

Salada 

Crua 

Suíno ao 

forno 

Rubacão 

Farofa 

dourada 

Batata 

Doce 

 

Salada 

Primavera 

Frango 

Assado 

Arroz 

Refogado 

Feijão 

Simples 

Macarrão 

Simples 

Farofa 

dourada 

 

Carne de 

Sol 

acebolada 

Salada ao 

Vapor 

Arroz 

refogado 

Feijão 

simples 

Macarrão 

simples 

 

Salada 

Cozida 

com 

maionese 

Frango 

Cozido 

Arroz 

Refogado 

Feijão 

Simples 

Farofa de 

Cuscuz 
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Purê de 

batata 

 

Batata 

Doce 

 

A Tabela 2 descrita abaixo demostra todos os dados 

utilizados, expressando o andamento do serviço da unidade.  

 

Tabela 2 – Resultado da avaliação do desperdício total e per 

capita.  

 

O gráfico abaixo demonstra o desempenho geral da 

unidade de acordo com o percentual de resto de ingestão diário, 

a classificação dos valores conforme os índices de Aragão 

(2005). 

  

  

DIA DA 

REFEI-

ÇÃO 

QUANT. 

PROD. 

(g) 

QUANT. 

RESTO-

INGESTA 

(g) 

% 

DESP.

TOTAL 

DESEMPE-

NHO  

QUANT. 

COMEN-

SAIS 

% 

DESP. 

PER 

CAPITA 

Segunda

-feira 

23.718,

28 g 

973 g 4,1 % BOM 43 22,63 g 

Terça-

feira 

30.567,

78 g 

2.101 g 6,8 % BOM 43 48,86 g 

Quarta-

feira 

24.497,

00 g 

2.882 g 11,8% PÉSSIMO 39 73,90 g 

Quinta-

feira 

31.585,

0 g 

883 g 2,8 % ÓTIMO 43 20,53 g 

Sexta-

feira 

32.230,

0 g 

1.347 g 4,2 % BOM 40 33,68 g 
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Gráfico 1 - Classificação do desempenho da unidade de acordo 

com o resto de ingestão diário. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Os gráficos abaixo indicam a aceitação do cardápio do 

determinado dia da semana, classificando a refeição em: 

desgostei muitíssimo; pouco me agradou; nem gostei nem 

desgostei; gostei moderadamente; gostei muitíssimo.  

 

Gráfico 2 - Avaliação da aceitação da refeição da segunda-

feira. 

 
Fonte: Autoria Própria 

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%

Péssimo
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9%

37%
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7%

Dia 1 (Segunda-feira)

Pouco Agradou-me

Gostei Moderadamente

Gostei Muitíssimo

Recusaram-se a participar
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Gráfico 3 - Avaliação da aceitação da refeição da terça-feira. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Gráfico 4 - Avaliação da aceitação da refeição da quarta-feira. 

Fonte: Autoria Própria 

 

  

2%

35%

63%

Dia2 (Terça-feira) 

Desgostei Muitíssimo
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Gostei Muitíssimo

5%

46%

49%

Dia 3 (Quarta-feira)

Pouco Agradou-me

Gostei

Moderadamente

Gostei Muitíssimo
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Gráfico 5 - Avaliação da aceitação da refeição da quinta-feira. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Gráfico 6 - Avaliação da aceitação da refeição da sexta-feira. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

De acordo com Lopes 2011, uma pesquisa, envolvendo 

serviços institucionais de alimentação, evidenciou-se que 

existem perdas de 24% nas escolas; 47% nos hospitais; 40% 

nas instituições militares; 25% nos restaurantes de funcionários 

e 34% nos restaurantes. Foi também verificado que 30% desse 

2% 12%

46%

40%

Dia 4 (Quinta-feira) 

Pouco Agradou-me

Nem gostei, nem desgostei

Gostei Moderadamente

Gostei Muitíssimo

5% 7%

15%

50%

23%

Dia 5 (Sexta-feira)

Desgostei Muitíssimo

Pouco Agradou-me

Nem gostei, nem desgostei

Gostei Moderadamente

Gostei Muitíssimo
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desperdício provem dos pratos dos usuários; 60% na 

preparação e 5% das perdas são ocasionadas por deterioração. 

Evidencia-se que a UAN enquadrasse na realidade descrita 

pelo estudo. 

Ricarte e colaboradores (2008) estabelecem como 

aceitáveis percentuais de resto de ingestão, em coletividades 

sadias, taxas inferiores a 10%, a média do percentual de 

desperdício geral da UAN estudada corresponde a 5,93%, 

situando se dentro dos padrões estabelecidos como aceitáveis 

pela literatura. Entretanto apenas em um dia (dia 3 = 11,8%), 

esse valor foi ultrapassado.  Esse caso específico pode estar 

relacionado ao que relata Mezomo (2002), quando o resultado 

da operacionalização do percentual de resto ingestão é superior 

a 10% em coletividade sadia, pressupõe-se que os cardápios 

não se encontram adequados por estarem mal planejados e/ou 

mal executados. 

Quanto à média do percentual de desperdício per capita 

gerado pela unidade corresponde a 39,93 gramas por pessoa, 

que se configura acima dos percentuais aceitáveis segundo Vaz 

(2006), que se admitem como aceitáveis percentagens de 

desperdício (sobras) até 3% ou de 7 a 25g por pessoa por 

refeição.  

Quando se relacionou o desperdício gerado à avaliação 

da refeição servida, que se deu através da análise dos dados 

obtidos no teste de aceitação, constatou-se que efetividade pela 

refeição servida não reflete com exatidão no percentual de resto 

ingesta. Que pode ser demonstrado tendo como exemplo a 

terça-feira, dia no qual, 63% dos comensais relataram ter 

gostado muitíssimo da refeição servida, no entanto, ocorreu um 

resto ingesta e % de desperdício, que não reflete esse resultado 

(2.101gramas e 6,8%). O mesmo acontece na quarta-feira onde 
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49% e 46% dos comensais, relataram ter gostado muitíssimo e 

gostado moderadamente respectivamente e os valores de resto 

ingesta e % de desperdício (2.882g e 11,8%), enquadram-se 

fora dos padrões aceitáveis.  

A partir da observação visual feita durante a aplicação 

dos testes de aceitação notou-se o grande número de 

repetições das refeições, ocasionando assim, o desperdício, 

vale ressaltar que esse fato ocorria principalmente nos dias 

onde eram servidas preparações mais requintadas (exemplo: 

macarronada, suíno ao forno etc.), essa prática explica o 

desperdício, onde os comensais já satisfeitos repetiam o prato, 

colocando mais que seu desejo, gerando o desperdício. 

A ocorrência de grandes perdas por resto ingesta por ser 

explicada pela falta de um maior comprometimento do 

comensal relativamente ao valor do alimento servido e que é 

por ele desprezado. Além da falta de conscientização dos 

clientes que não se comprometem com a redução do 

desperdício, outros fatores podem interferir no rejeito alimentar 

como a qualidade da preparação, temperatura do alimento 

servido, apetite do cliente, utensílios de servir inadequados ou 

pratos grandes que podem levar os clientes a se servirem de 

quantidades que não vão consumir, entre outras (AUGUSTINI 

et al, 2008).   

A partir dessa observação, uma semana educativa foi 

realizada durante cinco dias úteis, durante o período das 

refeições principais (almoço e jantar) para educar e sensibilizar 

os comensais sobre a importância desse tema. Para isso, foram 

preparados folhetos com fotos e mensagens de alerta que 

foram entregues aos comensais durante as refeições, cartazes 

foram colocados nas paredes do refeitório, principalmente 

próximo aos balcões onde as preparações são distribuídas, 
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para que o comensal reflita antes de colocar mais do que o 

necessário para satisfazer sua fome, também foi utilizado a 

comunicação visual pelo aparelho de televisão, onde foi 

passado vídeos sobre a quantidade de alimentos que são 

desperdiçados em todo mundo em contraste com a situação 

que muitas pessoas vivem, a fome, que em muitos países é 

uma realidade.  

 

Figura 1. Cartazes expostos no refeitório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 2. Folheto entregue aos comensais. 

Fonte: FAO, 2013. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A partir dos resultados, foi possível observar que a UAN 

estudada apresentou um IR acima dos padrões que a literatura 

recomenda. Constatando assim, que o desperdício ocorre de 

fato na unidade, contudo evidencia a necessidade de 

estabelecer per capitas para realizar o porcionamento 

adequado, para assim ter um melhor controle da produção 

evitando o elevado índice de sobra limpa bem como de resto 

ingesta, considerando-se que esse controle contribui 

diretamente para a redução de custos efetivo da unidade. O 

trabalho de conscientização realizado durante uma semana 

para os comensais foi realizado para para buscar o 

entendimento de como é importante evitar o desperdício, 
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encorajando a diminuir o resto ingesta na ausência de uma 

motivação maior. Essas estratégias devem ser realizadas 

sempre que possível e sempre de uma forma diferente de tratar 

sobre esse tema, para provocar o interesse do comensal.  
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RESUMO:A alimentação saudável para crianças é primordial 
para o crescimento, evitando carências e excessos nutricionais 
e doenças crônicas não transmissíveis no decorrer das suas 
vidas, portanto, o ambiente escolar tem um papel importante de 
incentivar essa alimentação, promovendo hábitos saudáveis e 
contribuindo no rendimento e aprendizagem dos escolares. 
Dessa forma, objetivou-se avaliar a qualidade das preparações 
de cardápios escolares através do método de Avaliação 
Qualitativa das Preparações de Cardápios Escolares (AQPC 
Escola) em uma escola da rede pública de ensino em Cuité.  A 
pesquisa foi realizada durante quatro semanas, nos turnos 
matutino e vespertino. Baseado no método AQPC Escola de 
Veiros e Martinelli (2012), os itens avaliados nos cardápios 
foram classificados em duas categorias: os alimentos 
recomendados e os alimentos controlados. Foi possível 
observar nos cardápios avaliados a ausência total de frutas, 
saladas e cereais integrais, porém, houve oferta frequente de 
cereais, pães, massas e vegetais amiláceos como fontes de 
energia e de carnes, ovos como fontes protéicas. Além disso, 
verificou-se a ausência da maioria dos itens que devem ser 
controlados, como bebidas com baixo valor nutricional, 
embutidos, enlatados e conservas, porém houve oferta de 

mailto:poliana.porfirio@hotmail.com
mailto:mayara.queirogab@gmail.com


AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS PREPARAÇÕES DE CARDÁPIOS 
OFERTADOS EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM CUITÉ 

556 
 

preparações com açúcar adicionado e de frituras, carnes 
gordurosas ou molhos gordurosos. Os resultados obtidos neste 
estudo servem de alerta para forma de preparo das refeições, 
como também para o incentivo do consumo de frutas, saladas 
e cereais integrais. 
Palavras-chave:Alimentação saudável. Alimentação escolar. 

Nutrição da criança. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação saudável é primordial para crianças em 
fase escolar, pois além de evitar carências e excessos 
nutricionais, é capaz de melhorar o aproveitamento escolar. No 
Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
garante alimentação para educação básica de escolas públicas 
e filantrópicas, a fim de promover hábitos alimentares saudáveis 
e contribuir na aprendizagem e rendimento dos estudantes 
(GOMES, 2016). 

A fase escolar engloba crianças de 6 a 10 anos de idade, 
este período é caracterizado pelo crescimento lento e constante 
e pelo aumento da ingestão alimentar, pois já há capacidade de 
formação de hábitos alimentares e aumento das necessidades 
nutricionais. Neste sentido, verifica-se a importância de 
programas de alimentação escolar que promovam a 
incorporação e manutenção de hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para a prevenção de carências nutricionais e para 
o excesso de peso (BRASIL, 2012). 

Segundo a Resolução N° 26 de 17 de Junho de 2013, o 
PNAE foi criado com o objetivo de contribuir para o crescimento 
e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 
rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 
saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as 
suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Os 
cardápios devem ser compostos por gêneros alimentícios 
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básicos, frutas in natura e hortaliças, devendo sempre controlar 
alimentos considerados restritos ou proibidos, como enlatados, 
embutidos, doces, alimentos concentrados, alimentos 
industrializados prontos ou semiprontos e bebidas com baixo 
valor nutricional (BRASIL, 2013).  

Para avaliar qualitativamente e de forma específica as 
preparações doscardápios servidos aos escolares foi criado o 
método de Avaliação Qualitativade Preparações de Cardápios 
(AQPC) aplicado em escolas, de acordo com asrecomendações 
da Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física eSaúde 
da Organização Mundial de Saúde, do Guia Alimentar para a 
PopulaçãoBrasileira e a legislação para cardápios escolares do 
PNAE (VEIROS;MARTINELLI, 2012). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar a 
qualidade das preparações de cardápios escolares, através do 
método de Avaliação Qualitativa de Cardápios Escolares – 
AQPC Escola, em uma escola pública municipal de ensino na 
cidade de Cuité – PB. 

 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa transversal 
e observacional. Nesse método, o pesquisador apenas observa 
algo que acontece ou já aconteceu, sem interferir nos 
resultados (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A coleta de dados e observação das refeições foram 
realizadas pelo próprio pesquisador, em uma escolapública de 
ensino fundamental do município de Cuité/PB, com duração de 
quatro semanas, nos turnos matutino e vespertino.  

A análise dos cardápios foibaseadano método AQPC – 
Escola desenvolvido por Veiros e Martinelli (2012). Os itens 
avaliados nos cardápios foram distribuídos em duas categorias: 
alimentos controlados (aqueles que podem induzir riscos à 
saúde) e alimentos recomendados (por serem benéficos a 
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saúde), como demonstrados na tabela abaixo (Tabela 1).Para 
melhor classificação dos alimentos nas categorias, foram 
considerados listas de alimentos inclusos e não inclusos para 
cada categoria (Quadro 1 e Quadro 2). 

Houve adaptação do método quanto aos itens alimentos 
flatulentos e de difícil digestão e preparações com cor similar na 
mesma refeição, tendo em vista que os cardápios analisados 
são de período parcial, sendo ofertado apenas lanches, e esses 
elementos encontram-se com maior frequência nas grandes 
refeições, como almoço e jantar. 
 
Tabela 1. Itens da categoria Alimentos Recomendados e da 
categoria Alimentos Controlados 

Alimentos 
recomendados 

Alimentos controlados 

Frutas in natura Preparações com açúcar 
adicionado e produtos com 
açúcar 

Saladas Embutidos ou produtos 
cárneos industrializados 

Vegetais não amiláceos Alimentos industrializados 
semiprontos ou prontos 

Cereais, pães, massas e 
vegetais amiláceos 

Enlatados e conservas 

Alimentos integrais Alimentos concentrados, em 
pó ou desidratados 

Carnes e ovos Cereais matinais, bolos e 
biscoitos 

Leguminosas Bebidas com baixo teor 
nutricional 

Leites e derivados Frituras, carnes gordurosas 
e molhos gordurosos 

Adaptado: Veiros e Martineli, (2012). 
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Quadro 1. Descrição dos alimentos da categoria considerados 
Alimentos Controlados 

ITENS 
ALIMENTOS 
INCLUÍDOS 

ALIMENTOS 
EXCLUÍDOS 

Frutas 
 in natura 

Todas as frutas frescas 
e/ou secas, inteiras, 
fracionadas, com ou sem 
adição de outros 
ingredientes 

Geléias, doces, 
preparações com 
grande adição de 
açúcar, bolo 

Saladas Todos os vegetais não 
amiláceos servidos frios 

- 

Vegetais não 
amiláceos 

Flores (brócolis, couve-
flor e alcachofra), folhas, 
caules e brotos (acelga, 
agrião, alface, almeirão, 
broto de alfafa e de feijão, 
chicória, escarola, repolho 
e rúcula), frutos, raízes e 
tubérculos não amiláceos 
(abóbora, abobrinha, 
berinjela, chuchu, cenoura 
e beterraba) 

Vegetais não 
amiláceos servidos 
como saladas, tomate 
em extrato 

Cereais, pães, 
massas e 
vegetais 
amiláceos 

Cereal matinal sem 
açúcar e/ou integral, pão, 
macarrão, arroz, polenta, 
aipim, mandioca, inhame, 
batata, cará, torta salgada 
e bolo caseiro doce sem 
recheio ou cobertura 

Cereal matinal 
açucarado, bolo doce 
com recheio e/ou 
cobertura, bolo 
industrializado, torta 
salgada com grande 
quantidade de gordura 

Alimentos 
integrais 

Todos os alimentos 
vegetais sem refinamento - 

Carnes e ovos Todas as carnes e ovos 
Todos os produtos da 
categoria embutidos e 
industrializados 

Leguminosas Todas as leguminosas - 



AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS PREPARAÇÕES DE CARDÁPIOS 
OFERTADOS EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM CUITÉ 

560 
 

Leite e 
derivados 

Todos os tipos de leites, 
iogurtes, bebidas lácteas 
e queijos 

Bebidas lácteas em pó 
e manteiga 

Fonte: Veiros e Martinelli (2012). 
 

Quadro 2.Descrição dos alimentos da categoria considerados 
Alimentos Controlados 

ITENS 
ALIMENTOS 
INCLUÍDOS 

ALIMENTOS 
EXCLUÍDOS 

Preparações com 
açúcar adicionado e 
produtos com açúcar 

Pudim, gelatina, 
achocolatado, doce 
de frutas, geléias, 
cremes doces, doce 
de leite, bolos, cereal 
matinal adoçado, 
refresco e sucos 
adoçados 

- 

Embutidos ou 
produtos cárneos 
industrializados 

Mortadela, salame, 
lingüiça, peperoni, 
salsicha, produtos 
cárneos salgados,  
empanados, 
almôndega, 
hambúrguer, 
presunto, 
apresuntado, carne 
em conserva, pasta 
ou patê de carne  

Carnes que não 
tenham passado pelo 
processo de 
industrialização com 
adição de 
ingredientes 

Alimentos 
industrializados 
semiprontos ou 
prontos (BRASIL, 
2003) 

Alimentos 
preparados, cozidos 
ou pré-cozidos que 
não requerem adição 
de ingredientes para 
seu consumo;, 
molhos prontos para 
consumo 

- 
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Enlatados e 
conservas 

Todos os alimentos 
enlatados ou em 
conserva 

- 

Alimentos 
concentrados, em pó 
ou desidratados 
(BRASIL, 2003) 

Alimentos que 
necessitam de 
reconstituição, com 
ou sem adição de 
outros ingredientes: 
Preparados 
desidratados para 
sopa em pó, extrato 
de tomate, molhos 
concentrados, 
mistura para, bebida 
láctea, achocolatado 
em pó, minggau, 
sucos concentrados 
de frutas, leite em pó 

Cacau em pó 

Cereais matinais, 
bolos e biscoitos 

Cereal matinal 
açucarado, bolo e 
biscoitos 

Bolo caseiro doce 
simples, sem recheio 
e/ou cobertura 

Alimento flatulentos e 
de dificil digestão 
(REIS,2003) 

Abacate,acelga, aipo, 
alho,amendoim, 
batata doce, brócolis, 
castanha,cebola, 
couve de bruxelas, 
couve-flor,couve, 
ervilha,feião, 
gengibre,goiaba, 
grão-de-bico, lentilha, 
maçã, melancia, 
melão, milho verde, 
mostarda, nozes, ovo 
cozido, nabo, pepino, 
pimentão, rabanete, 
repolho, uva 

Todos os outros 
alimentos 

Bebidas com baixo 
teor nutricional 

Refrescos em pó, 
concentrados para 
diluição, refrigerantes 

Suco natural sem e 
com adição de açúcar 
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Preparação com cor 
similar na mesma 
refeição  

Alimentos com cores 
similares, conferindo 
coloração 
monocromática  à 
refeição 

- 

Frituras, carnes 
gordurosas e molhos 
gordurosos 
(PHILIPPI, 2006; 
NEPA; UNICAMP, 
2011) 

Carne bovina: 
Almôndega, charque, 
cupim, hambúrguer. 
Aves: Asa com pele, 
frango inteiro com 
pele, coração, coxa e 
sobrecoxa com pele. 
Todos os alimentos 
fritos. Todas as 
preparações que 
possuem molho com, 
manteiga, margarina, 
maionese, gordura 
vegetal hidrogenada, 
queijos e grande 
quantidade de óleo 
adicionado. 

Cortes de carne 
magras: Peixes em 
geral; Bovino: acém, 
coxão duro, coxão 
mole, maminha, 
músculo, paleta, 
patinho; Frango: 
Inteiro, peito, coxa e 
sobrecoxa, todos sem 
pele; Suíno: lombo. 

Fonte: Veiros e Martinelli (2012). 

 

Para a análise do cardápio, seguiu as seguintes etapas 
propostas por Veiros e Martinelli (2012). A análise do cardápio 
ofertado (Quadro 3) foi realizada por refeição, e o 
preenchimento das planilhas com a análise dos alimentos que 
compõem as preparações e a sua classificação nos itens 
pertinentes, conforme a recomendação do método. Ao finalizar 
a refeição de um dia, seguiu para o próximo, até verificar todos 
os dias da semana. Tal procedimento foi realizado até concluir 
todas as semanas do mês. Posteriormente, foram pontuados o 
número de vezes que cada item apareceu na semana (n) e feito 
o percentual (%) de acordo com o número de dias analisados. 
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Quadro 3. Cardápio qualitativo da escola municipal para quatro 
semanas, com uma refeição diária. 

 Segund
a-Feira 

Terça-
Feira 

Quarta-
Feira 

Quinta-
Feira 

Sexta- 
Feira 

Semana 
 1 

Cuscuz 
com 
leite 

Arroz 
refolgad
o com 
frango 

guisado 

Cuscuz 
com ovo 

Sopa de 
frango 
com 

batata 
doce 

Pão 
com 

manteig
a 

Suco de 
maracuj

á 

Semana 
 2 

Leite 
com 

achocol
atado 

Bolacha 
Cream 
Cracker 

Cuscuz 
com 

frango 
guisado 

Macarrã
o com 
frango 

desfiado 

Arroz de 
leite 
com 

proteína 
de soja 

Pão 
com 

manteig
a 

Suco de 
maracuj

á 

Semana  
3 

Cuscuz 
com 
leite 

Arroz 
refolgad
o com 
frango 

guisado 

Cuscuz 
com 

frango 
guisado 

Sopa de 
frango 

Cachorr
o 

quente 
Suco de 
acerola 

Semana 
 4 

Leite 
com 

achocol
atado 

Bolacha 
Cream 
Cracker 

Cuscuz 
com 

frango 
guisado 

Macarrã
o com 
frango 

desfiado 

Arroz de 
leite 
com 

proteína 
de soja 

Pão 
com 

manteig
a 

Suco de 
maracuj

á 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A avaliação da qualidade das preparações foram 

relacionadas com os valores percentuais (%) da presença dos 
alimentos por dias analisados. Quando o percentual de 
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alimentos controlados foi de  ≥ 20% é recomendado a 
necessidade de rever as preparações. 

A pesquisa não foi submetida a comitê de ética por não 
envolver seres humanos, porém, houve autorização para sua 
realização por gestores do local. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos tratam da análise qualitativa dos 
lanches preparados e ofertados em escola pública durante 
operíodo de 20 dias nos turnos vespertino e matutino.Apesar de 
não considerar o número de porções oferecidas, o método pode 
ser um indicadorda presença de alimentos recomendados e 
controlados para uma alimentação saudável e promotora de 
saúde nas escolas (VEIROS; MARTINELLI, 2012). 

Quanto à presença de alimentos recomendados 
demonstrado na Tabela 2, verificou-se a ausência da oferta de 
frutas in natura, saladas e cereais integrais (n=0) durante as 
quatro semanas. O percentual de cereais, pães, massas e 
vegetais amiláceos (pão, macarrão, arroz, batata doce e batata 
inglesa) presentes no cardápio foi de 90%, e de carnes e ovos 
(frango e ovos), 65%, isto é, dos 20 dias avaliados observou-se 
que as fontes de carboidratos e proteínas  anteriormente 
citados estavam presentes, respectivamente 18 e13 dias, do 
total de 20. 

A frequência de oferta mensal de vegetais não amiláceos 
foi de 65% e cereais, pães, massas e vegetais amiláceos foram 
de 90%, categorizados com principais fontes de energia. A 
oferta de proteína dietética foi distribuída nas categorias de 
carnes e ovos, bem como na de leite e derivados. Foi observado 
que a frequência mensal de leite e derivados foi de 30%, ou 
seja, estava presente no cardápio 6 dias, dos 20 dias avaliados. 
A presença e oferta de carnes e ovos mensal foi de 65% dos 
dias avaliados. Não foram observados a presença de 
leguminosas e grãos integrais nos cardápios avaliados. 
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Tabela 2 - Análise do Cardápio fornecido em escola pública no 
interior da Paraíba- PB utilizando método Análise Qualitativa 
das Preparações do Cardápio (AQPC) – Avaliação da categoria 
de alimentos recomendados   

RECOMENDADO (Presença)  

 1ª 
SEMA

NA 

2ª 
SEMA

NA 

3ª 
SEMA

NA 

4ª 
SEMANA 

TOTA
L 

5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 20 
dias 

n % n % n % n % n % 

Frutas in 
natura 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Saladas  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Vegetais 
não 
amiláceo
s 

3 
60
% 

3 60% 4 
80
% 

3 60% 
1
3 

65
% 

Cereais, 
pães, 
massas e 
vegetais 
amiláceo
s 

4 
80
% 

5 
100
% 

4 
80
% 

5 
100
% 

1
8 

90
% 

Alimentos 
integrais 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Carnes e 
ovos 

3 
60
% 

3 60% 4 
80
% 

3 60% 
1
3 

65
% 

Legumino
sas 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Leite e 
derivados 

1 
20
% 

2 40% 1 
20
% 

2 40% 6 
30
% 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 
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De acordo com o FNDE, a alimentação ofertada aos 
escolares deve ser de qualidade, portanto, alimentos de alto 
valor nutricional como frutas e verduras devem fazer parte dos 
cardápios, de forma a incentivar o seu consumo (BRASIL, 
2012). Segundo a resolução do PNAE, para alunos da 
educação básica em período parcial as refeições devem suprir 
no mínimo 20% das necessidades nutricionais diárias e devem 
conterpelo menos três porçõesde frutas e hortaliças 
semanalmente, sendo que bebidas a base de frutas não 
substituem a obrigatoriedade das frutas in natura(BRASIL, 
2013). 

A ausência de frutas e hortaliças observadas no presente 
estudo é considerada preocupante,tendo em vista que o lanche 
é uma refeição que deve corresponder a 20% das necessidades 
nutricionais diárias de importância para o desenvolvimento 
nutricional e escolar das crianças. Além de ser importantes 
fontes de vitaminas, minerais e fibras, que também devem ser 
consumidos e estimulados nessa fase,para que as crianças 
estabelecem práticas alimentares que serão mantidas ao longo 
da vida, evitando doenças crônicas não transmissíveis que 
podem vir a ocorrer. 

Segundo uma pesquisa realizada pelo CECANE UFRGS 
(2011), foi verificadoausência de frutas em 29,5% dos cardápios 
do Brasil, assim como de vegetais não folhosos (12%) e 
vegetais folhosos (90,1%), tendo destaque a região Norte com 
a menor oferta desses itens (FNDE, 2011). Os resultados 
obtidos no presente estudo se diferem dos resultados de 
Boaventura, et al (2013) a qual obteve pelo menos três porções 
de frutas e hortaliças em todos os locais analisados, assim 
como o preconizado no PNAE.  

A oferta de cereais, vegetais amiláceos, massas e pães 
foi diária, estes alimentos são considerados ótimas fontesde 
energia para as atividades diárias, porém, essa oferta não pode 
reduzir a oferta de frutas, vegetais e hortaliças (MARTIN et al., 
2010). Além disso, os alimentos ricos em carboidratos simples 
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ou amido são geralmente processados e pobres em 
micronutrientes, além de possuírem alto índice glicêmico e 
favorecer o ganho de peso (BARRETO et al., 2005). O PNAE 
incentiva a oferta de alimentos integrais como fonte de energia, 
pois essas são fontes de fibras e podem evitar alterações 
glicêmicas rápidas (BRASIL, 2013).  

Pesquisa realizada por Silva et al. (2016),observaram 
resultados semelhantes quanto a oferta de cereais, vegetais 
amiláceos, massas e pães, tendo em vista, que houve oferta 
desses itens em 95 a 100% dos dias, porém, em alguns casos 
houve a substituição por biscoitos doces e salgados, itens que 
são considerados controlados por serem industrializados e ricos 
em açúcar, sal e gorduras trans. 

Ovos e frango são fontes protéicas de alto valor 
biológico, que foram bem ofertados no cardápio observado, fato 
importante, pois esses são fontes de aminoácidos essenciais 
necessários para o crescimento e manutenção dos indivíduos 
(BRASIL, 2014). Porém, é importante que haja variedade e 
maior oferta de outros tipos de carne, como a carne bovina e o 
fígado, fontes de ferro e vitamina A,uma vez que a carências 
desses nutrientes estão relacionados com a anemia ferropriva 
e a hipovitaminose A, deficiências nutricionais comuns que 
podem afetar o desenvolvimento escolar (BRASIL, 2012). 

Ainda comparado ao estudo de Silva et al (2016), o grupo 
de carnes e ovos obteve resultados satisfatórios semelhantes 
ao presente estudo. Porém, é possível observar que, assim 
como o estudodeFabris(2016),houve monotonia da fonte 
protéica ofertada, já que a maior frequencia foi de frango e 
carne bovina. No presente cardápio houve a presença de frango 
repetidas vezes, esse fato pode ser justificado pelo custo 
necessário para incluir outras fontes, como pescados e carne 
bovina. 

Na tabela 3 estão apresentados a frequência de oferta 
alimentos controlados no período analisado, sendo possível 
observar a oferta de preparações com açúcar adicionado e 
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produtos com açúcar (suco de frutas com açúcar, leite com 
achocolatado) por 6 dias (30%) e frituras, carnes gordurosas ou 
molhos gordurosos (margarina) por 6 dias (30%). Além disso, 
houve ausência de bebidas com baixo teor nutricional, 
enlatados, conservas e embutidos (n=0). 
 
Tabela 3- Análise do Cardápio fornecido em escola pública no 
interior da Paraíba- PB utilizando método Análise Qualitativa 
das Preparações do Cardápio (AQPC)– Avaliação da categoria 
de alimentos controlado. 
 

 1ª SEM 2ª SEM 3ª SEM 4ª SEM TOTAL 
5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 20 dias 

n % n % n % n % n % 

Preparações 
com açúcar 
adicionado e 
produtos com 
açúcar 

1 20% 2 40% 1 20% 2 40% 6 30% 

Embutidos ou 
produtos 
cárneos 
Industrializados 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Alimentos 
industrializados 
semiprontos ou 
prontos 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Enlatados e 
conservas 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Alimentos 
concentrados, 
em pó ou 
desidratados 

1 20% 0 0% 1 20% 0 0% 2 10% 
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Cereais 
matinais, bolos 
e biscoitos 

1 20% 0 0% 1 20% 0 0% 2 10% 

Alimentos 
flatulentos e de 
difícil digestão 

3 60% 3 60% 4 80% 3 60% 13 65% 

Bebidas com 
baixo teor 
nutricional 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Preparação 
com cor similar 
na mesma 
refeição 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Frituras, carnes 
gordurosas e 
molhos 
gordurosos 

3 60% 1 20% 1 20% 1 20% 6 30% 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 
 
Segundo o FNDE (2013), é vedada a aquisição de 

bebidas com baixo valor nutricional como refrigerantes e 
refrescos artificiais, bem como enlatados, embutidos, doces, e 
preparações prontas ou semiprontas para consumo, dessa 
forma, é possível observar de acordo com os resultados obtidos 
que o cardápio atende a essa normatização do PNAE, sendo 
um dado positivo, já que não houve a oferta desses itens em 
nenhum dia.  

O estudo de Silva (2015) também apresentou resultados 
satisfatórios quanto a esse item, já que não houve oferta de 
enlatados e produtos em conserva em nenhum dos quatro 
modelos de cardápios avaliados e uma baixa oferta de 
preparações prontas ou semiprontas (15%). Porém, houve 
presença de alimentos embutidos (20%) que não foram 
ofertados em nenhum dia do cardápio do presente estudo.  

Atualmente, existe uma grande exposição das crianças 
na faixa etária escolar aos alimentos ricos em açúcares, frituras, 
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guloseimas, refrigerantes e outras bebidas com baixo valor 
nutricional, o consumo desses alimentos, aliados ao 
comportamento sedentário são responsáveis pela maioria dos 
casos de excesso de peso no Brasil. Tendo em vista que a 
escola é um ambiente de promoção de hábitos alimentares 
saudáveis, cabe ao nutricionistaorientar e controlar a 
disponibilidade desses alimentos neste ambiente(BRASIL, 
2012).  

Além dos alimentos industrializados, é necessário 
cuidado com a forma de preparo das refeições na própria 
escola, devendo dar preferência a preparações que utilizem 
pouca quantidade de gordura, bem como capacitar os 
cozinheiros quanto ao uso de óleo vegetal, sal e açúcar na 
cozinha (BRASIL, 2012). No presente estudo, as preparações 
gordurosas, foram assim consideradas, por possuir elevada 
quantidade margarina adicionadas e utilização de grande 
quantidade de óleo (para frituras) no cardápio avaliado. 

A presença de leite e derivados na alimentação infantil é 
importante para o fornecimento de cálcio e outros nutrientes 
essenciais ao desenvolvimento, porém, deve ser atentado ao 
uso desses itens associados a doces e alimentos concentrados 
ou em pó, como achocolatados, bebidas lácteas, farinhas 
lácteas e cereais matinais, devendo ser controlado devido ao 
elevado teor de açúcar nesses produtos (VEIROS; 
MARTINELLI, 2012). 

Assim como o estudo de Silva, et al (2016), foi verificado 
a oferta de laticínios no presente cardápio, alimento importante 
fonte de cálcio, porém, adicionadosdeprodutos desidratados, 
como o achocolatado, que embora otimize o trabalho das 
merendeiras e aumente a aceitação pelas crianças, não 
possuem valor nutricional, sendo ricos em açúcares. 

Diante do exposto, os resultados da avaliação qualitativa 
nesse estudo é indicativo de alerta, pois, apesar dos resultados 
satisfatórios pela ausência da maioria dos itens considerados 
controlados, como enlatados, embutidos, produtos em 
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conserva, alimentos prontos ou semiprontos, houve ainda a 
oferta de produtos gordurosos (30%) e produtos ricos em 
açúcar ou com açúcar adicionado (30%), devendo rever 
principalmente a forma de preparo das refeições. Além disso, 
houve ausência total de frutas in natura, saladas e alimentos 
integrais que devem ser ofertados na alimentação escolar e 
servir como instrumento de educação nutricional para formar 
hábitos alimentares saudáveis dos escolares. 
 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista que a escola é um local que faz parte do 
cotidiano e é de muita importância para a formação dos hábitos 
das crianças, é extremamente importante avaliar a qualidade da 
alimentação que está sendo servida nessa fase da vida, já que 
ela será essencial para construção dos hábitos alimentares que 
serão levados para o resto da vida, e servindo assim, como 
prevenção de doenças e promoção da própria saúde.  

Os resultados do presente estudo permitemalertar a 
nutricionista responsável quanto a oferta de alimentos ricos em 
açúcar ou com açúcar adicionado e alimentos ricos em gordura, 
assim como a ausência de frutas innaturae saladas, itens que 
foram foco de discussão no presente estudo. Além disso, nos 
permite perceber que existe a oferta alimentos importantes para 
o crescimento e desenvolvimento saudável, como leite e 
derivados, vegetais amiláceos e demais fontes de energia 
citadas, podendo apenas incentivar a substituição desses por 
fontes integrais.  

O PNAE é primordial para a promoção da alimentação 
saudável dentro do ambiente escolar, que apesar das 
limitações, permite que o nutricionista possa elaborar cardápios 
adequados, saudáveis, variados, respeitando a cultura e 
hábitos alimentares e incentivando alimentos regionais e 
saudáveis, colaborando assimpara a saúde e estado nutricional 
dos escolares. 
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RESUMO: O Programa Restaurante Popular é uma política 
pública que tem como objetivo principal garantir o acesso à 
alimentação de qualidade, nutricionalmente balanceada e 
segura à população que se encontra em vulnerabilidade social 
e nutricional, contribuindo assim para o cumprimento do Direito 
Humano a Alimentação Adequada. O estudo objetivou avaliar 
quantitativamente e qualitativamente os cardápios servidos em 
um Restaurante Popular em João Pessoa – PB. Foram 
avaliados 7 cardápios utilizando o método para Avaliação 
Qualitativa das Preparações do Cardápio, e as análises 
quantitativas foram feitas a partir do software de nutrição 
Dietbox®. Os resultados foram comparados as recomendações 
do Programa de Alimentação do Trabalhador. Grande parte dos 
parâmetros avaliados corroboram com que o programa 
preconiza, contudo, verificou-se uma deficiência quanto a oferta 
de frutas e a alta frequência de doces. Além disso, destaca-se 
um desequilíbrio na distribuição dos nutrientes nos diferentes 
cardápios, fatores que podem afetar diretamente a saúde dos 
consumidores. Sugere-se uma revisão dos cardápios em busca 
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de um melhor equilíbrio dos nutrientes servidos no almoço do 
estabelecimento. Diante disso, conclui-se que a avaliação dos 
cardápios é uma ferramenta importante para auxiliar o 
nutricionista no desenvolvimento de seu planejamento, como 
também na educação alimentar, na promoção de saúde e 
qualidade de vida. 
Palavras-chave: Programa de Alimentação do Trabalhador. 

Segurança Alimentar e Nutricional. Unidade de Alimentação e 

Nutrição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação adequada é um direito humano, declarado 

pela Organização das Nações Unidas e garantido, no Brasil, 

pela Constituição Federal. Este direito tem o objetivo de 

assegurar o acesso regular e permanente a alimentos 

saudáveis e seguros, suficientes, em quantidade e qualidade 

adequadas, de forma a garantir uma vida digna à população 

(BRASIL, 2010). Neste sentido, o Direito Humano a 

Alimentação Adequada (DHAA) é considerado um direito social 

de suma importância para a sobrevivência e manutenção ou 

recuperação da saúde dos indivíduos (BRASIL, 2015).  

A importância da alimentação para o homem não reflete 

somente ao suprimento das necessidades biológicas, mas 

envolve também aspectos psicológicos, econômicos e sociais 

(BALESTRIN; CARLESSO; XAVIER, 2018). Nas últimas 

décadas, houve uma mudança no perfil da alimentação da 

população mundial, em razão do processo de urbanização, da 

modernização das condições de trabalho, da maior inserção da 

mulher no mercado de trabalho, entre outros fatores (POPKIN, 

2004; POPKIN; ALDAIR; NG, 2012). Para o cidadão brasileiro, 

tais mudanças envolvem a diminuição do consumo de comidas 
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tradicionais na alimentação, como arroz e feijão associado ao 

aumento do consumo de produtos ultraprocessados, como 

refrigerantes, embutidos e biscoitos (IBGE, 2010; LEVY et al., 

2012; MONTEIRO et al., 2011).  

O domicílio é o ambiente que o brasileiro realiza a maior 

parte da sua alimentação, porém, a mudança no estilo de vida 

da população vem alterando esse padrão de comportamento, 

levando muitas pessoas a realizarem as refeições principais, 

como café da manhã e almoço fora do lar (IBGE, 2010). Dados 

do Inquérito Nacional de Alimentação (INA), mostraram que 

42,65% da população adulta brasileira realizava refeições fora 

do domicílio em 2008-2009, destacando o consumo maior 

(40%) durante o período de 12 às 14 horas,  horário dedicado 

pelo brasileiro para a ingestão do almoço (BEZERRA et al., 

2013).  

Opções como redes de fast-foods, lanchonetes e 

restaurantes ganharam força no mercado, na última década, 

devido à rapidez no seu acesso e ao baixo custo (ABREU; 

TORRES, 2003).  No entanto, quando comparados a 

alimentação produzida em domicilio  estas opções não 

apresentam  qualidade nutricional e, muitas vezes, higiênico-

sanitárias adequadas (DUARTE; ALMEIDA; MARTINS, 2013; 

WHO, 2004). Além disso, o consumo exorbitante e com grande 

frequência de produtos ultraprocessados estão associados ao   

ganho de peso excessivo e aumento da incidência de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, 

hipertensão e doenças cardiovasculares (WHO, 2004).  

Fatores como esses, contribuem diretamente para a 

redução da capacidade dos trabalhadores brasileiros em 

desenvolver suas atividades, ocasionando assim pouca 

produtividade (VIEIRA; MICHELS, 2012). Se faz necessário a 
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adoção de hábitos alimentares saudáveis, já orientados por 

diversas diretrizes e ministérios governamentais (BALESTRIN, 

CARLESSO, XAVIER, 2018). A Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional – LOSAN (Brasil, 2006) e a Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN 

(Brasil, 2010) fortalecem as ações de alimentação e nutrição no 

sistema de saúde, à exemplo das políticas públicas, como o 

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Visando 

garantir refeições balanceadas aos colaboradores de uma 

empresa, o PAT foi criado pela Lei n° 6.321, de 14 de abril de 

1976 e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 

1991. 

O programa auxilia na manutenção do bom estado 

nutricional dos trabalhadores, promovendo sua saúde e 

prevenindo doenças profissionais (Brasil, 1991). Destinado a 

todos os trabalhadores, o programa possui como prioridade o 

atendimento de empregados de baixa renda, isto é, aqueles que 

ganham até cinco salários mínimos mensais. Os integrantes 

das categorias de maior renda também podem ser incluídos, 

desde que o público-alvo prioritário tenha sido totalmente 

atendido (MAZZON, 2016). 

Nesse contexto, os Restaurantes Populares (RP) 

ganharam notoriedade     enquanto estratégia de políticas 

públicas, no qual foram implantados em 2004, no âmbito do 

programa de inclusão social Fome Zero, pertencente às ações 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O 

Programa Restaurante Popular atua com o objetivo de criar 

uma rede de proteção e promoção da segurança alimentar e 

nutricional em áreas de grande circulação de pessoas que 

realizam refeições fora de casa, de maneira economicamente 
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acessível, atendendo, dessa maneira, aos grupos mais 

vulneráveis (BRASIL, 2010). 

Administrados pelo poder público, esses restaurantes 

devem também funcionar como espaço multiuso, onde podem 

acontecer diversas atividades que contribuem para o 

fortalecimento da cidadania e representa um meio de contato 

do cidadão com o poder público. Nesses espaços, devem ser 

realizadas atividades de educação alimentar e nutricional, 

como, por exemplo, palestras sobre valor nutricional dos 

alimentos, oficinas de aproveitamento integral e combate ao 

desperdício de alimentos, realização de campanhas 

educativas, e também outras atividades com fins culturais e de 

socialização, tais como shows, apresentações e reuniões da 

comunidade (BRASIL, 2004). Como ferramenta de fiscalização 

da qualidade de organização dos alimentos no Programa 

Restaurantes Populares, podemos usar as normas impostas no 

PAT. 

Os RP se caracterizam pela comercialização de 

refeições prontas, nutricionalmente balanceadas, originadas de 

processos seguros, preponderantemente com produtos 

regionais, a preços acessíveis, servidas em locais apropriados 

e confortáveis, de forma a garantir a dignidade ao ato de se 

alimentar e reduzir o número de pessoas em insegurança 

alimentar (BRASIL, 2004). Nesse cenário, o papel do 

nutricionista se faz de suma importância como supervisor e 

planejador de cardápios adequados, com objetivo de oferecer 

refeições que possuam qualidade higiênico-sanitária, 

características nutricionais adequadas, considerando hábitos 

alimentares dos comensais, a capacidade de produção do local 

e a adequação ao mercado (RAMOS et al., 2013). Tendo em 

vista que o cardápio é o resultado final do trabalho visível de um 
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nutricionista, ele pode ser usado pelo profissional para 

conscientizar as pessoas, auxiliando-as nas escolhas 

alimentares e na compreensão do papel que a alimentação tem 

sobre o processo saúde-doença (VEIROS; PROENÇA, 2003). 

O cardápio deve ser pensado e elaborado de forma 

criteriosa e cuidadosa. No período do planejamento é 

necessário que o responsável leve em consideração alguns 

fatores, a começar pelo o conhecimento dos comensais a 

que se destina, seguido da seleção de cores, combinação 

de texturas, escolha apropriada dos alimentos, assim como 

evitar o uso repetitivo dos mesmos e também respeitar os 

critérios econômicos na escolha dos alimentos (WARTHA, 

2016). 

Existem instrumentos que podem ser utilizados para a 

avaliação da qualidade dos cardápios, tanto no planejamento 

quanto para o controle, pois sistematizam a análise e 

determinam as características adequadas. Avaliam a 

quantidade de nutrientes, como carboidratos, proteínas e 

gorduras, a oferta de frutas, verduras, folhosos, frituras e doces, 

combinações e variedades (BANDONI, 2006; PROENÇA et al., 

2005). Neste sentido, considera-se relevante avaliar os 

cardápios oferecidos em Restaurantes Populares, a fim de 

identificar se os mesmos atendem aos princípios estabelecidos 

pela PNSAN,  tendo em vista a sua importância como 

promotores do direito da população a uma alimentação 

adequada e saudável. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi desenvolvido durante o estágio 

supervisionado realizado em um Restaurante Popular da cidade 

de João Pessoa – PB. O restaurante oferece cerca de mil 

refeições por dia, distribuídas no almoço. Quanto ao tipo de 

produção a UAN é classificada como secundária pois, envolve 

a transformação, ou seja, há o processamento das matérias-

primas e a transformação em produtos acabados. A distribuição 

é tida como centralizado, já que as refeições são 

confeccionadas e distribuída no mesmo local. Possui 

modalidade de distribuição tipo cafeteria total, onde a refeição 

é distribuída através de um balcão térmico, utilizando bandejas 

com subdivisões e copeiros que realizam o porcionamento das 

preparações.  

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de fevereiro 

a março de 2017, onde foram analisados 7 cardápios oferecidos 

alternadamente em um mês, de segunda à sexta-feira. Os 

mesmos são elaborados pela nutricionista da UAN. Cada 

cardápio foi analisado de acordo com a porção padrão 

fornecida, equivalente a refeição completa. Foram realizadas 

pesagens diárias de cada preparação contida na refeição.  Na 

composição do cardápio, encontramos um tipo de salada, arroz, 

feijão, uma guarnição, uma opção de proteína, uma sobremesa 

sendo fruta ou doce, além de suco artificial, distribuídas em 

porções padronizadas, através dos copeiros.  

Para analisar se o planejamento está sendo executado 

de forma adequada, o nutricionista conta com métodos que são 

utilizados para a avaliação dos mesmos. Um destes 

instrumentos que pode ser aplicado é a Avaliação da Qualidade 

das Preparações dos Cardápios (AQPC). A finalidade deste 
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método é a avaliação global e qualitativa das preparações 

elaboradas, por meio de verificação da oferta de folhosos e 

frutas, cores, técnicas de preparo, combinações, tipos de 

carnes e presença de alimentos que ofertem alto teor de 

enxofre (PROENÇA et al., 2005). Este instrumento pode ser 

divido em duas versões, o AQPC e AQPC – Bufê, ambos com 

as mesmas finalidades já citadas, porém o AQPC – Bufê é 

aplicável, independentemente dos números de preparações e 

opções, a qualquer tipo de bufê, sendo a principal variável deste 

método a variedade e número de opções oferecidas 

(PROENÇA et al., 2005). 

O método de AQPC prioriza a avaliação da qualidade 

geral das refeições com a utilização dos seguintes critérios: 

(PROENÇA et al., 2005): 

1) Presença de fritura; 

2) Cores das preparações, considerando-se inadequado 

a presença de três ou mais preparações com cores 

semelhantes no mesmo dia; 

3) Presença de alimentos fontes de enxofre: três ou mais, 

exceto pelo feijão, que faz parte dos hábitos diários da 

população. Consideraram-se apenas outros alimentos como: 

repolho, goiaba, ervilha, brócolis, cebola, rabanete, ovo, maçã, 

melão, nabo, batata-doce; 

4) Folhas na salada; 

5) Frutas na sobremesa, em razão da oferta de fibras, 

vitaminas e minerais, recomendadas diariamente; 

6) Conserva na salada; 

7) Doces na sobremesa; 

8) Presença de carne gordurosa; 

9) Oferta de fritura e doces no mesmo dia. 
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A avaliação do cardápio foi realizada a partir da 

observação do percentual de ocorrência diária dos alimentos ou 

preparações relativas a cada critério supracitado. Alguns itens 

analisados foram considerados como aspectos positivos de um 

cardápio, e outros negativos. A oferta de folhosos e frutas foi 

classificada como aspecto positivo, e a partir de sua distribuição 

percentual no cardápio, esses itens foram  classificados em: 

Ótimo (≥ 90%), bom (75 a 89%), regular (50 a 74%), ruim (25 a 

49%) e péssimo (<25%) (PRADO; NICOLETTI; DA SILVA 

FARIA, 2015). A presença de monotonia de cores, preparações 

ricas em enxofre, carne gordurosa, fritura, doce e oferta de doce 

mais fritura no mesmo dia foram classificados como aspectos 

negativos do cardápio, conforme os critérios: Ótimo (≤ 10%), 

bom (11 a 25%), regular (26 a 50%), ruim (51 a 75%) e péssimo 

(>75%) (PRADO; NICOLETTI; DA SILVA FARIA, 2015). 

Foram realizadas análises quantitativas do valor 

energético (Kcal) dos seguintes nutrientes: carboidratos, 

proteínas, lipídeos, colesterol, gorduras saturadas, fibras e 

sódio das preparações, a partir do software de nutrição 

Dietbox®. Para obtenção da média total do cardápio, foi 

realizada a soma de todos os resultados de cada nutriente e 

posteriormente dividido pelo número de cardápios calculados, 

sendo 7 no total. Os valores obtidos foram inseridos em 

planilhas do programa Microsoft Excel® versão 2010 para 

análise estatística dos resultados apresentados.  

Os percentuais dos nutrientes encontrados no estudo 

foram comparados as recomendações do Programa de 

Alimentação do Trabalhador – PAT, que estabelece os 

parâmetros a serem seguidos pelos estabelecimentos 

produtores de refeições do trabalhador (BRASIL, 2006).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na tabela 1 estão descritas as preparações dos 7 cardápios 

das refeições analisadas (durante período do almoço) do RP, 

utilizados para posterior avaliação qualitativa e quantitativa.  

 

Tabela 1: Preparações e quantidades em gramas (g) dos 

alimentos servidos nos cardápios de um RP de João Pessoa - 

PB. 2017. 

Cardápio Preparações 

 
1 

Salada de verdura, crua (45 g); Arroz branco, 
cozido (142 g); Feijão, carioca, cozido (168 g); 
Purê de batata (75 g); Linguiça de frango Frito (69 
g); Refresco, suco (150 g); Pavê de chocolate (48 
g). 

 
2 

Salada de verdura, crua (15 g); Arroz branco, 
cozido (127 g); Feijão-de-corda (93 g); Cuscuz 
temperado (30 g); Purê de batata (65 g); Fígado 
bovino Molho vermelho (72 g); Refresco, suco 
(150 g); Paçoca (18 g). 

 
3 
 

Salada de verdura, crua (76 g); Arroz branco, 
cozido (116 g); Pirão de carne (154 g); Carne 
bovina, cozida (102 g); Refresco, suco (150 g); 
Paçoca (18 g). 

 
4 

Salada de verdura, crua (18 g); Arroz branco, 
cozido (140 g); Feijão, carioca, cozido (189 g); 
Lasanha, molho à bolonhesa (154 g); Empanados 
de frango Nuggets (63 g); Refresco, suco (150 g); 
Pé de moleque (17 g). 

 
5 

Salada de verdura, crua (22 g); Arroz branco, 
cozido (112 g); Feijão, carioca, cozido (161 g); 
Macarrão Cozido (56 g); Carne bovina, cozida (88 
g); Refresco, suco (150 g); Pé de moleque (17 g). 
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6 

Salada de verdura, crua (22 g); Arroz branco, 
cozido (126 g); Feijão, carioca, cozido (168 g); 
Macarrão Cozido (62 g); Frango em pedaços, 
Molho branco (113 g); Refresco, suco (150 g); 
Goiabada (20 g). 

 
7 

Salada de verdura, crua (35 g); Arroz branco, 
cozido (115 g); Feijão, carioca, cozido (176 g); 
Macarrão Ao alho e óleo (54 g); Frango inteiro 
Frito (113 g); Refresco, suco (150 g); Goiabada 
(23 g). 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Na tabela 2 consta os resultados da avaliação qualitativa 

dos 7 cardápios do RP. A avaliação pelo método AQPC permitiu 

identificar características importantes da qualidade nutricional 

dos cardápios, de forma que para a maior parte dos critérios, os 

cardápios apresentaram-se adequados. A oferta de folhosos foi 

satisfatória, recebendo pontuação máxima (100%). Entretanto, 

quando analisada a oferta de frutas, item considerado como 

aspecto positivo de um cardápio, o resultado encontrado foi 

classificado como “péssimo”, pois em nenhum dia foi oferecido 

porções de frutas. Em todos os cardápios analisados, observou-

se a troca das frutas por doces industrializados na sobremesa. 

A partir disso, denota-se uma fragilidade, pois as frutas 

fornecem nutrientes indispensáveis, como as fibras, vitaminas, 

minerais e vários compostos que contribuem para a promoção 

da saúde (BRASIL, 2014). Em um estudo realizado por Brito e 

Bezerra (2013), a oferta de frutas também obteve percentuais 

baixos, o que aponta, esse fato, ser um fator preocupante do 

cardápio, pois é recomendada a ingestão de, pelo menos, três 

porções diárias desses alimentos (BRASIL, 2014). 
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Quanto aos aspectos negativos perante o conceito de 

uma alimentação nutricionalmente balanceada, foi possível 

observar que a frequência de frituras, carnes gordurosas e 

doces simultaneamente, foram classificadas como regulares, 

mas cabe ao nutricionista local buscar alternativas viáveis para 

melhor adequação destes itens.  

 

Tabela 2: Resultado da avaliação AQPC de 7 cardápios 

servidos em um RP de João Pessoa – PB. 2017. 

Critério Cardápio Percentual Classificação 
Fritura 3 43% Regular 

Cor 1 14% Bom  
Enxofre 0 0% Ótimo  

Folhas salada 7 100% Ótimo  
Frutas 

sobremesa 
0 0% Péssimo  

Conserva 
salada 

0 0% Ótimo  

Doce 
sobremesa 

7 100% Péssimo  

Carne 
gordurosa 

3 43% Regular 

Fritura e 
doces 

3 43% Regular 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda 

a utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas 

quantidades, haja vista que são produtos alimentícios que 

causam prejuízos quando consumidos em excessos, à citar,  as 

gorduras saturadas (presentes em óleos e gorduras), sódio 

(componente básico do sal de cozinha) e açúcar livre (presente 

no açúcar de mesa). O consumo exorbitante de sódio e de 
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gordura saturadas aumentam o risco de doenças 

cardiovasculares, enquanto o consumo excessivo de açúcar 

aumenta o risco de cárie dental, obesidade, síndrome 

metabólica, culminando, muitas vezes, em doenças crônicas, 

como diabetes (BRASIL, 2014).  

Um aspecto positivo observado nos cardápios é a não 

utilização de conservas nas saladas, uma vez que, as 

conservas possuem teores elevados de sódio, podendo 

contribuir para o aumento da pressão sanguínea, com risco 

para o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica 

(FERREIRA et al., 2015). Além disso, destaca-se positivamente 

a baixa presença de enxofre nas preparações, pois a oferta de 

alimentos ricos em enxofre pode causar desconforto gástrico, 

devido ao elevado teor de compostos sulfurados (VEIROS, 

PROENÇA, 2003).  

O feijão foi desconsiderado nesse item, pois está 

presente todos os dias nas preparações dos brasileiros, 

entretanto também contribui para o desconforto gástrico, por 

conter rafinose, e aminoácidos sulfurados que podem causar 

flatulências. Por isso a importância de fazer o remolho dos 

grãos de feijão para ajudar na redução de compostos flatulentos 

(FLORINTINO, MAZUR, 2015).  

 Souza (2017) ao avaliar cardápios em UANs do tipo 

hospitalar, restaurante universitário e empresas que 

forneciam refeição aos seus colaboradores de Goiânia - 

GO, observou que as refeições oferecidas pelas unidades 

avaliadas tiveram boa oferta de verduras, legumes e 

frutas, porém ainda apresentavam frequente oferta de 

alimentos fontes de enxofre, gorduras e monotonia em 

relação à variação das refeições ofertadas. 
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Diferentemente da atual UAN, em que apenas um dos 

cardápios foi considerado monótono. 

Um estudo realizado estado de Minas Gerais, que 

demonstrou a oferta diária de frutas, hortaliças, mas também 

apresentou em seus cardápios doces, elevado teor de frituras, 

conservas, carnes gordurosas, excesso de alimentos ricos em 

enxofre, monotonia de cores e presença simultânea de doces e 

frituras. Segundo os autores, este cardápio apresentou ótima 

aceitação pelos comensais, mas concluíram que o mesmo 

necessita de melhoras em seus aspectos nutricionais e 

sensoriais (RAMOS et al., 2013). Diante disso, segundo o 

AQPC, os cardápios analisados neste estudo estão adequados, 

demonstrando uma qualidade superior aos resultados 

encontrados em outros estudos de diferentes regiões do Brasil. 

Na tabela 3 estão expressos os resultados da 

quantificação de calorias, carboidratos, proteínas, lipídeos, 

NdpCal, colesterol, gorduras saturadas, fibras e sódio das 

preparações. Os cardápios analisados apresentaram um Valor 

Energético Total (VET) dentro do valor de referência 

estabelecido pelo PAT, de 600 a 800 kcal, visto que permite um 

acréscimo de até 20% (quatrocentas calorias) em cima do 

percentual recomendado que é de 30-40% do valor energético 

total para a refeição do almoço. O VET médio foi de 754,63 

Kcal, sendo o valor máximo 986,26 pertencente ao cardápio da 

preparação lasanha como guarnição.  

Na elaboração de cardápios, é necessário que o 

responsável tenha conhecimento dos comensais a que se 

destina. Um estudo feito por Minuzzi et al. (2018) mostrou que 

o excesso de peso esteve presente em praticamente metade 

dos frequentadores dos RP em Caxias do Sul e a obesidade em 
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aproximadamente um a cada quatro indivíduos. Dados como 

esses, indicam que é preciso estar atento para que os tipos de 

preparações servidas, não contribuam para o desequilíbrio 

nutricional dos comensais.  

 

Tabela 3: Resultados da avaliação quantitativa de 7 cardápios 

servidos em um RP de João Pessoa – PB. 2017. 
 Cardápios 

Nutrientes 1 2 3 4 5 6 7 
Médi

a 

Energia 
(kcal) 

719,8 657,3 720,8 986,26 686,4 767,7 743,9 
754,

6 
Proteínas 

(%) 
14,8 16,3 19 18,1 22,6 21 24,3 19,4 

Carboidrat
os (%) 

56,8 62,5 60 50,7 57,2 57,2 48 56,1 

Lipídios 
(%) 

28,4 21,2 21 31,2 20,2 21,8 27,7 24,5 

Gorduras 
saturadas 

(%) 
3,93 2,77 3,77 3,25 3,68 2,86 0,63 3,4 

NdpCal  
(%) 

9,25 10,4 12,63 11,91 14,47 13,6 16 12,6 

Fibras  
(g) 

17,17 8,38 3,7 18,84 16,23 2,67 17,23 
12,0

3 
Sódio  
(mg) 

1534,
4 

809,8
5 

442,8
8 

1733,1
1 

419,8
6 

545,4
4 

472,0
6 

851 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Em relação à distribuição dos macronutrientes, foi 

observado pela análise dos dados, cardápio de característica 

hiperproteica e hipoglicídica, quando comparado com os 

valores estabelecidos pelo PAT.  Os cardápios 2 e 3 

encontraram-se mais próximos aos valores estabelecidos pelo 

PAT, sendo 60% de carboidratos. A variação nestes valores, 

pode ser justificada pelas   mudanças das preparações nos 

diferentes cardápios analisados. A falta de equilíbrio entre os 

nutrientes oferecidos na refeição, também foi observada no 
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estudo de Ferreira, Vieira e Fonseca (2017), quando avaliados 

os mesmos parâmetros no cardápio de uma UAN na cidade de 

Santo Antônio de Jesus, Bahia, denotando que existe uma 

necessidade de planejamento dos cardápios ofere  cidos nas 

diferentes UAN.  

A elevada oferta de proteínas encontrada em 6 dos 7 

cardápios, deve ser reavaliada, pois estudos têm elencado 

diversas consequências da ingestão de dietas hiperproteicas, a 

partir de mudanças metabólicas, como aumento da resistência 

à insulina, da incidência de doenças cardiovasculares e 

distúrbios no metabolismo lipídico (FARIA; DE SOUZA, 2017). 

Um parâmetro importante que avalia o valor biológico das 

proteínas fornecidas é o NDPcal, que segundo o PAT, deve 

apresentar-se entre 6-10%. Apenas o cardápio 1 apresentou a 

porcentagem de NDPcal adequado, e o cardápio 7 deteve 

percentual de 16%, que para Ornellas (2006) uma porcentagem 

de NDPcal acima de 12% representa desperdício de proteína 

animal. A média geral para NDPcal dos cardápios foi de 12,6%. 

Achados semelhantes foram encontrados por Rochas et al. 

(2014), que ao avaliarem as preparações servidas no almoço 

de uma UAN encontraram NDPcal superior a 14%.  

Os lipídios oferecidos encontraram-se uma média de 

VET de 24,9 kcal, estando no limite máximo do que preconiza 

o programa, que é de até 25%. Já os teores de gorduras 

saturadas encontraram-se dentro do recomendado, de até 10% 

do total de lipídeos fornecidos.  Todavia, a avaliação desse 

parâmetro se faz extremamente importante, pois uma oferta 

elevada de gorduras saturadas relaciona-se a diversas doenças 

crônicas não transmissíveis, dentre as quais podem ser citadas 

as doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes (BRASIL, 

2014). A substituição de gordura saturada do cardápio por 
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mono e poli-insaturada, é considerada uma estratégia para a 

diminuição da chance desses eventos clínicos (SANTOS et al, 

2013). 

  A oferta de fibras apresentou grandes variações nos dias 

analisados, indo de valores muito abaixo da recomendação (<7 

g) à valores muito acima (>10 g). Esse parâmetro também se 

apresentou superior a recomendação no estudo de Da Rocha 

et al. (2014), onde foram encontrados uma média de 12,1 g no 

almoço. As fibras são não-nutrientes que auxiliam na 

homeostase de diversos processos fisiológicos, sendo 

importante para a manutenção das taxas de glicemia, colesterol 

e funcionamento normal do intestino. No entanto, quando 

consumido em excesso na refeição pode interferir de forma 

negativa na absorção de importantes nutrientes no organismo, 

por isso seu consumo deve ser equilibrado ao longo do dia, 

obedecendo as recomendações (NEUTZLING et al., 2007). 

 Um dos objetivos específicos dos RPs, é fornecer uma 

alimentação com qualidade fora do domicílio, garantindo a 

variedade dos cardápios com equilíbrio entre os nutrientes 

(proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, fibras e água) 

na mesma refeição, possibilitando ao máximo o aproveitamento 

pelo organismo. Dessa forma, sugere-se melhor distribuição do 

fornecimento de fibras nos cardápios do RP avaliado. 

 Outro parâmetro que apresentou disparidade dos valores 

entre os cardápios avaliados foi o teor de sódio.  Os maiores 

teores (1534,4 e 1733,11 mg) estiveram presentes nos 

cardápios que continham como fonte proteica alimentos 

industrializados, que são em sua maioria ricos em açúcares 

refinados, sódio, gorduras saturadas e trans, contribuindo para 

o aumento da obesidade e doenças crônicas (BRASIL, 2014). 

A portaria que rege o PAT recomenda de 720-960 mg deste 
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mineral para as principais refeições. Os cardápios com menos 

fontes de produtos industrializados conseguiram estar 

adequados ou próximos a esses valores. Dessa forma, sugere-

se que haja a substituição desse grupo por alimentos mais 

naturais e com menos teores de sódio. 

Utilizando o PAT como parâmetro para avaliação dos 

cardápios, observa-se que apesar de sua maioria estarem 

inadequados, há também uma deficiente distribuição desses 

nutrientes nos dias analisados. Outros estudos que avaliaram 

cardápios oferecidos à trabalhadores atendidos pelo PAT, 

também mostraram maior parte dos nutrientes inadequados 

(ORO, 2015; BALESTRIN, 2018).  

 

CONCLUSÕES  

 

Após a avaliação dos cardápios, observa-se que maior 

parte dos itens avaliados estão de acordo com o que preconiza 

o PAT, contudo, as mais importantes inadequações 

encontradas consistiram na reduzida oferta de frutas e elevada 

presença de doces. Além disso, verificou-se um desequilíbrio 

na distribuição dos nutrientes nos diferentes cardápios, 

constituindo pontos negativos para a aceitação e a saúde dos 

consumidores. 

O cardápio é uma grande ferramenta que auxilia o 

profissional nutricionista no desenvolvimento de seu 

planejamento, como também na educação alimentar, na 

promoção de saúde e qualidade de vida. Baseado nisso, 

sugere-se uma revisão dos cardápios em busca de uma melhor 

distribuição dos nutrientes servidos no almoço do RP.  

Por fim, conclui-se que os métodos utilizados para a 

avaliação dos cardápios foram eficazes, visto que o presente 
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estudo alcançou os objetivos propostos. Dessa forma, faz-se 

importante que sejam realizadas mais pesquisas que 

promovam a discussão sobre o tema.   
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RESUMO: Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem 
como objetivo principal oferecer alimentação adequada às 
necessidades nutricionais dos clientes. O estado nutricional de 
funcionários de UAN’s vem sendo bastante discutido devido o 
alto índice de sobrepeso nestes trabalhadores. Com isso, 
objetivou-se avaliar a influência do trabalho sob o perfil 
nutricional e realizar intervenção dietoterápica em funcionários 
de um restaurante universitário. A amostra consistiu em 10 
funcionários. Os dados foram coletados por meio da aplicação 
de um questionário estruturado e realização da avaliação 
antropométrica e posterior análise pelo software SPSS for 
Windows versão 2013.3. De acordo com o IMC 50% 
apresentam sobrepeso, 40% eutrofia e 10% obesidade grau I. 
O risco cardiovascular foi observado em 80% da amostra. 
Sobre o estado nutricional, ao serem admitidos no serviço os 
funcionários eram classificados como eutróficos 24,67±3,39 
Kg/m² e, no decorrer de 3,5±1,7 anos de trabalho alcançaram 
sobrepeso 25 ± 3,87Kg/m². Desses, 70% não praticam 
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atividade física. Apenas 10% relataram alterações no perfil 
lipídico e 10% obesidade. Diante do exposto, foi proposto um 
cardápio qualitativo e quantitativo e realizou-se atividade de 
educação nutricional com os funcionários. Por fim, concluiu-se 
que a orientação nutricional e dietética são fundamentais para 
a promoção de hábitos alimentares saudáveis, visando uma 
melhor qualidade de vida e desempenho no trabalho.  
Palavras-chave: Unidade de Alimentação e Nutrição. 

Servidores. Estado nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é um 

conjunto de áreas de um serviço, que desempenha atividades 

relacionadas à alimentação e nutrição (TEIXEIRA et al., 2006). 

O objetivo principal da UAN é oferecer alimentação adequada 

às necessidades nutricionais dos clientes. Os cardápios 

elaborados devem ser, portanto, balanceados de modo que os 

requerimentos em energia e nutrientes possam ser atendidos, 

garantindo saúde e capacitação para o trabalho (AMORIM; 

JUNQUEIRA; JOKL, 2005). 

Para que isso ocorra, há vários fatores envolvidos na 

qualidade do processo de produção e distribuição das 

refeições, envolvendo o trabalhador como principal agente para 

sua efetividade. Dentre esses fatores, destacam-se as 

condições de trabalho e infraestrutura da UAN e as condições 

de saúde dos próprios trabalhadores. Para que a UAN garanta 

qualidade em sua atividade final, é preciso garantir condições 

de trabalho adequadas e seguras aos seus colaboradores, 

contribuindo para a promoção da saúde (WIELEWSKI; CEMIN; 

LIBERALI, 2007). 
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A alimentação é o alicerce sobre o qual se assenta o 

bem-estar do trabalhador e a inadequação da mesma favorece 

o desequilíbrio do estado nutricional, que é altamente prejudicial 

ao trabalhador e contribui para o aumento dos riscos 

ocupacionais e diminuição da produtividade (WIELEWSKI; 

CEMIN; LIBERALI, 2007).  

O estado nutricional de funcionários de UAN’s vem 

sendo bastante discutido, uma vez que pesquisas revelam o 

alto índice de sobrepeso nestes trabalhadores, sugerindo 

inclusive, que esse aumento de peso corporal ocorre após o 

início da atividade na unidade, como consequência da natureza 

do trabalho, acompanhada de uma mudança de hábitos 

alimentares (MATOS; PROENÇA, 2003).  

O excesso de peso promove maiores dificuldades na 

realização das atividades laborais e prejuízo da mobilidade, 

tornando as atividades mais desgastantes, elevando o risco 

para doenças crônicas não transmissíveis e causando danos de 

natureza musculoesquelética (BOCLIN; BLANK, 2006; MATOS; 

PROENÇA, 2003; PAIVA; CRUZ, 2009). Isso sinaliza a 

necessidade de avaliar o estado nutricional dos trabalhadores 

e propor ações de intervenção (SCARPARO; AMARO; 

OLIVEIRA, 2010). 

Nesse sentido, a implementação de um programa de 

qualidade de vida é considerada uma alternativa simples e 

eficaz de promoção de saúde nas unidades. Os custos com 

assistência médica são elevados e a prevenção (estratégias de 

educação para a saúde) possui a capacidade de evitar o 

aparecimento de doenças e promover o maior bem-estar para 

os funcionários (AKUTSU et al., 2005). Sendo assim, conhecer 

o perfil nutricional dos trabalhadores torna-se fundamental para 
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a elaboração de estratégias visando melhorar a qualidade de 

vida desses indivíduos.  

Diante do exposto, a pesquisa objetivou avaliar a 

evolução do perfil nutricional e promover ação de orientação 

sobre o consumo alimentar adequado em funcionários de um 

restaurante universitário localizado no Curimataú paraibano. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de caráter transversal, realizado 

com os funcionários do restaurante universitário que estavam 

em atividade laboral regular durante a coleta dos dados. O local 

de estudo pertence ao campus de Educação e Saúde – CES da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, localizado 

em Cuité –PB. 

O quadro de funcionários da unidade é composto por 12 

funcionários sendo 1 nutricionista, 1 técnico administrativo, 1 

técnico operacional (despenseiro), 3 cozinheiras e 6 Auxiliares 

de Serviços Gerais (ASG), os quais cumprem uma jornada de 

trabalho de 9 horas diárias. Entretanto, a amostra da pesquisa 

consistiu em 10 colaboradores, sendo que 2 foram excluídos, 

um por estar no período de férias e outra por encontrar-se no 

período gestacional. 

Os dados foram coletados por meio da aplicação de um 

questionário estruturado contendo as variáveis pertencentes a 

identificação do paciente, avaliação antropométrica, estimativa 

energética e nível de atividade física, diagnóstico, antecedentes 

familiares e manifestações clínicas. O questionário utilizado 

pode ser visualizado na figura 1. 
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Figura 1. Modelo do questionário estruturado utilizado para a 
coleta dos dados dos servidores da UAN. 

 

Fonte: adaptação do prontuário utilizado em práticas em nutrição clínica do 
curso de bacharelado em nutrição da UFCG (2017). 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome completo: 

Data:                                                                Data de nascimento: 

Gênero:                                                            Escolaridade: 

Cargo:                                                              Tempo de serviço: 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Peso anterior:                 Ano:                        Peso atual:                                Altura: 

IMC anterior:                  EN:                          IMC atual:                   EN: 

PTmín:                                        PTméd:                                       PTmáx: 

Abdômen:                                    Classificação: 

Satisfação com peso atual: (   ) Sim (   ) Não 

ESTIMATIVA ENERGÉTICA E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

Atividade física:   (    ) Sim  (   ) Não 

Tipo:                                        Frequência:                                 Duração: 

TMB: 

VET: 

DIAGNÓSTICO 

(     ) DM tipo 1     (     ) DM tipo 2       (     )  HAS       (     ) Dislipidemias    (     ) Cardiopata   

(     ) Obesidade     (     ) Hipertireoidismo   (     ) Hipotireoidismo  (    ) Câncer  (   )Hepatopata   

(     ) Nefropata      (     ) Outro ___________________ 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

(     ) DM tipo 1     (     ) DM tipo 2       (     )  HAS       (     ) Dislipidemias    (     ) Cardiopata   

(     ) Obesidade     (     ) Hipertireoidismo   (     ) Hipotireoidismo  (    ) Câncer  (   )Hepatopata   

(     ) Nefropata      (     ) Outro ___________________ 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

(     ) Constipação    (     ) Diarreia     (     ) Náusea   (     ) vômito       (     )  Disfagia     (     ) 

Pirose     (     ) Anorexia     (     ) Dispesia         (     ) Outro: _________________ 
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A aferição das medidas antropométricas aconteceu no 

intervalo da produção das refeições em um espaço reservado 

especificamente para esse fim. Os trabalhadores foram 

orientados a estarem com roupas leves e descalços para que 

fosse realizada a medida da massa corporal por meio de uma 

balança digital portátil da marca G-Life com capacidade máxima 

de 150kg.  

A estatura e a circunferência abdominal foram aferidas 

com o auxílio de fita métrica, com precisão de 0,1 cm. Essas 

medidas com exceção da circunferência serão utilizadas para 

fazer o cálculo do índice de Massa Corpórea (IMC) através da 

seguinte expressão matemática: peso/altura ao quadrado 

obtendo o resultado em kg/m². Os parâmetros que foram 

utilizados para a análise do IMC estão de acordo com o 

preconizado pela Associação Brasileira para o estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) (2016) que 

define pontos de cortes < 18,5kg/m² para desnutrição, entre 

18,5 e 24,9 kg/m² eutrofia, de 25 a 29,9 kg/m² sobrepeso e 

obesidade ≥30 kg/m². Para a avaliação abdominal utilizou-se a 

média de ponto de corte sugerida pela ABESO (2016) que está 

de acordo com a recomendação da Federação Internacional de 

Diabetes, e define risco cardiovascular aumentado a medida de 

circunferência abdominal igual ou superior a 94 cm em homens 

e 80 cm em mulheres. 

Os dados obtidos no questionário foram tabulados em 

planilha do Microsoft Excel 2007 e analisados pelo programa 

SPSS for Windows versão 2013.3 utilizando o teste de 

frequência para as variáveis de sexo, idade, escolaridade, 

atividade física, IMC, circunferência abdominal, patologias, grau 

de satisfação com o peso atual e cargo. O IMC anterior e atual 

e o tempo de serviço foram utilizados para a obtenção do 
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recorte da evolução nutricional por meio da média e desvio 

padrão. 

Para a realização da intervenção dietoterápica foi 

calculado os requerimentos energéticos e nutricionais com base 

no cálculo da Taxa de Metabolismo Basal (TMB) considerando 

o gênero e a idade do participante (Quadro 1), em seguida foi 

multiplicado pelo nível de atividade física resultando no Valor 

Energético Total (VET) do indivíduo. 

 

Quadro 1. Estimativa de Taxa de Metabolismo Basal segundo 
a FAO/OMS.  

Fonte: Material de práticas de Nutrição Clínica (2017). 
 

O cardápio qualitativo e quantitativo foi calculado com 

base no método de equivalentes validado por Costa (2013). 

Também foi realizada uma ação de educação alimentar e 

nutricional tendo como base um folder com informações lúdico-

pedagógicas elaborado a partir do guia alimentar para a 

população brasileira (2014).  

 

  

Idade (anos) Gênero masculino Gênero feminino 

18 – 30 
(15,057 x peso) + 

692,2 

(14,818 x peso) + 

486,6 

30 – 60 
(11,472 x peso) + 

873,1 

(8,126 x peso) + 

845,6 

 60 
(11,711 x peso) + 

587,7 
(9,082 x peso) + 

658,5 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 10 funcionários que trabalham na unidade 80% 

compunha o gênero feminino e 20% o masculino, 

caracterizando uma amostra majoritariamente feminina, 

distribuídos nas faixas etárias de 18-30 anos (20%), 30-60 anos 

(70%) e >60 anos (10%). Quanto ao nível de escolaridade, 20% 

têm apenas o Ensino Fundamental Incompleto (EFI), 10% o 

Ensino Médio Incompleto (EMI), 50% Ensino Médio Completo 

(EMC) e 20% o Superior Incompleto (SI). Quanto as funções, 

consistiam em 1 (10%) auxiliar administrativo, 1 (10%) técnico 

operacional (despenseiro), 2 cozinheiras (20%) e 6 (60%) 

ASG’s. Os dados supracitados referentes a identificação dos 

servidores podem ser visualizados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados da faixa etária, nível de escolaridade e tipos 

de funções dos servidores do restaurante universitário. 

Faixas etárias 

18-30 anos 20% 

30-60 anos 70% 

>60 anos 10% 

Nível de escolaridade 

EFI 20% 

EMI 10% 

EMC 50% 

SI 20% 

Funções 

Aux.administrativo 10% 

Despenseiro 10% 

Cozinheira 20% 
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ASG’s 60% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O estado nutricional dos funcionários analisado de 

acordo com o IMC esteve em sua maioria classificado na faixa 

do sobrepeso (50%) seguidos pelos eutróficos (40%) e 

obesidade grau I (10%), configurando 60% dos funcionários 

com excesso de peso. A maior parte do sobrepeso foi 

observada nas mulheres contabilizando 40% da amostra. Os 

resultados do perfil nutricional podem ser observados mais 

detalhadamente na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Perfil nutricional geral e estratificado por gênero de 

acordo com o IMC. 

 

Pontos de Corte 
Prevalência 

Geral Feminino Masculino 

Baixo peso (<18,5 Kg/M²) 0% 0% 0% 

Eutrófico (18,5-24 Kg/M²) 40% 30% 10% 

Sobrepeso (25-29 Kg/M²) 50% 40% 10% 

Obesidade Grau I (30-34,9 

Kg/M²) 
10% 10% 0% 

Obesidade Grau II (35-

39,9 Kg/M²) 
0% 0% 0% 

Obesidade Grau III (≥40 

Kg/M²) 
0% 0% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Resultados semelhantes podem ser evidenciados no 

estudo de Gonçalves et al. (2011), com 69 funcionários de uma 
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Unidade de Alimentação e Nutrição, observando o perfil 

nutricional, o consumo alimentar e os indicadores bioquímicos 

notou que a maioria da amostra também era composta pelo 

sexo feminino 55% e a prevalência de sobrepeso e  obesidade 

eram de 39,4%, 21,2 %  respectivamente. 

Ao analisar as características e o estado nutricional dos 

profissionais ligados à produção de alimentos dos quatro 

Restaurantes Universitários da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Scarparo, Amaro e Oliveira (2010) 

demonstraram que 56,9% dos funcionários apresentaram 

excesso de peso, sendo que destes, 34,6% estavam com 

sobrepeso e 22,3% com obesidade. 

Simon et al. (2014) estudou os funcionários do serviço de 

nutrição e dietética de um hospital de Porto Alegre e os 

resultados encontrados também foram semelhantes, 

apresentando prevalência de 35,1% sobrepeso e 25,7% 

obesidade. 

O ganho de peso em funcionários de UAN está atrelado 

a diversas causas, dentre elas a ingestão de alimentos em 

grande quantidade e muito frequente e a dificuldade dos 

trabalhadores em quantificar os alimentos consumidos 

(AGUIAR et al., 2009; ESTEVAM; GUIMARÃES, 2013; 

MARIATH et al., 2007).  

Para Fausto (2001) e Simon (2014) o excesso de peso e 

suas comorbidades estão cada vez mais frequentes nesses 

trabalhadores, sendo a mudança dos hábitos alimentares 

associado ao início do trabalho na unidade. 

A obesidade está intimamente relacionada a acidentes 

de trabalho, limitando o indivíduo de exercer sua função 

principalmente se essa exigir muito esforço físico, bem como no 

desenvolvimento de diabetes melito tipo 2, doenças 
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cardiovasculares e complicações respiratórias (CARVALHO; 

KOHLER; LIBERALI, 2012; PAIXÃO; PAIXÃO; FRANCO, 2009; 

SIMON, 2014). 

Com relação ao grau de satisfação com o peso atual 

cerca de 70% dos funcionários se mostraram insatisfeitos. 

Scarparo, Amaro e Oliveira (2010) em estudo com o objetivo de 

caracterizar e realizar avaliação antropométrica dos 

trabalhadores dos restaurantes universitários (RUs) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

encontraram resultados semelhantes ao constatarem que 

58,5% dos entrevistados relataram não estar satisfeitos com o 

seu peso corporal. 

De acordo com a medida da circunferência abdominal, o 

risco cardiovascular foi observado em 80% da amostra, 

apresentando-se em sua maioria no sexo feminino com cerca 

de 70%.  

Semelhantes aos resultados, Simon et al. (2014) 

analisando a circunferência abdominal de 190 funcionários 

detectou que 77,3% dos participantes estavam acima dos 

valores considerados normais, demonstrando risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Os fatores que podem estar associados com a obesidade 

abdominal é a frequente exposição aos alimentos e a 

inatividade física apresentada pela maioria dos colaboradores 

(SIMON et al., 2014). 

Sobre a evolução do estado nutricional observou-se que 

ao serem admitidos no serviço os funcionários eram 

classificados como eutróficos 24,67 ± 3,39 Kg/m², no decorrer 

de aproximadamente 3,5±1,7 anos de trabalho eles alcançaram 

o estado de sobrepeso 25 ± 3,87Kg/m² (Tabela 3).  
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   Evolução semelhante foi encontrada por Simon et al. 

(2014) que constatou que houve um aumento no IMC 

admissional de 25,09 kg/m² para 27,08 kg/m² de 190 

funcionários de uma UAN. 

 

Tabela 3. Média sobre a evolução do estado nutricional de 

acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Com isso, pode-se observar o aumento inadequado da 

ingestão calórica, o que pode resultar em aspectos negativos 

como pouco rendimento no trabalho, fragilidade, risco de 

surgimento de patologias, culminando no aumento dos 

acidentes de trabalho gerando efeitos prejudiciais ao setor de 

produção, aumento de rotatividade, além de interferir no bem 

estar social do trabalhador (BANDONI; BRASIL; JAIME, 2006; 

PINTO, 2016). 

Com relação à prática de atividade física, 70% relataram 

não praticar nenhum esporte, 20% praticavam caminhada 2 

vezes por semana durante 1 hora e 10% jogava  futebol amador  

no período de 2 dias durante 1h30min. Teixeira et al. (2014) 

encontrou resultados similares quando analisou o nível de 

atividade física de trabalhadores de uma UAN hospitalar 

IMC Média 
Desvio 

Padrão 
Classificação 

IMC anterior 24,67 Kg/M² DP± 3,39 Eutrófico 

IMC atual 25,95 Kg/M² DP± 3,87 Sobrepeso 
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constatando que cerca de 82,1% eram sedentários e apenas 

17,9% foram considerados ativos. 

A falta de prática de exercício físico detectada no estudo 

pode ser consequência da exaustão provocada pelo trabalho 

sendo que o mesmo possui carga horária intensa e sem 

intervalos para descansos. 

Quando questionados sobre a prevalência de patologias, 

observou-se que apenas 10% relataram estar com alterações 

no perfil lipídico. Resultados diferentes foram encontrados no 

estudo de Estevam e Guimarães (2013), onde verificou-se que 

35,29% dos participantes possuíam alguma patologia 

associada, destacando-se problemas na coluna, depressão, 

hipertensão arterial e labirintite. Assim como o estudo de Paiva 

e Cruz (2009), com 23 funcionários de quatro UANs em Patos 

de Minas, detectou que 34,8% eram acometidos por alguma 

patologia como, problemas emocionais, diabetes, hipertensão e 

hipercolesterolemia. 

Quanto à intervenção dietoterápica (prescrição 

dietoterápica – cardápio) a média geral adquirida dos valores 

de requerimentos energéticos dos colaboradores foi de 

2211,59±162,02 kcal/dia. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Gonçalves et al. (2011) ao calcular o 

requerimento energético de funcionários da Unidade de 

Alimentação e Nutrição do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley, João Pessoa – PB e constatou um valor energético 

médio foi de   2.398,05 ±376,19kcal/dia.  

Para a realização da ação de educação alimentar e 

nutricional foram confeccionados folders educativos 

contemplando os dez passos para uma alimentação saudável 

baseado no Guia Alimentar para população Brasileira (Figura 

2). Os mesmos foram entregues e explicados aos 
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colaboradores juntamente com o cardápio qualitativo e 

quantitativo, onde foram sanadas todas as dúvidas existentes 

no momento da entrega. 

 

Figura 2. Folder lúdico-pedagógico entregue aos servidores. 
 

Fonte: Adaptação do Guia Alimentar para a População 

Brasileira (2014). 

 

Nesse contexto, com proposta semelhante, Campos, 

Nogueira e Nogueira (2009) desenvolveram uma pesquisa com 

39 funcionários de uma UAN, na qual em uma das fases do 
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estudo realizaram ações de intervenção em educação 

nutricional, atendimento e acompanhamento individual, e como 

resultados obtiveram melhora no perfil lipídico da população, 

como também, nos valores médios de IMC para homens. 

Diante do exposto, tendo em destaque a prevalência de 

excesso de peso e a presença de patologias, é de suma 

importância a realização da intervenção nutricional através de 

ações de educação alimentar e nutricional incluindo a 

elaboração de um plano alimentar e a entrega de folders, com 

o objetivo de conscientizar e incentivar os funcionários a 

seguirem as metas propostas, possibilitando que o mesmo se 

sentisse seguro para realizar decisões conscientes, quando 

necessárias. Vale salientar que os mesmos foram 

encaminhados para fazer o acompanhamento nutricional no 

ambulatório de nutrição clínica da referida universidade. 

Contudo, sabendo que o processo de educação é 

contínuo e demanda um longo período de tempo, para adquirir 

hábitos saudáveis é necessário conscientizar os empregadores 

e os trabalhadores para as vantagens da prevenção, do 

diagnóstico precoce e tratamento das Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis (DANT’s) no sentido de evitar ou tratar as 

complicações decorrentes dessas doenças (CAMPOS, 2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se observar que foi 

encontrada maior prevalência de trabalhadores com excesso de 

peso acarretado após a admissão no trabalho, visto que essa 

mudança no estado nutricional pode ter ocorrido devido ao 
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estilo de vida atual e as condições insalubres de trabalho na 

UAN. 

Esses resultados corroboram com pesquisas atuais em 

operadores do setor de alimentação coletiva e são 

preocupantes, pois elevam os riscos de desenvolvimento de 

DCNT’s, além de reduzir o desempenho dos funcionários em 

suas funções. 

Portanto, a intervenção dietoterápica e o 

desenvolvimento da atividade de educação alimentar e 

nutricional foi de suma importância para a conscientização dos 

funcionários a adotar um estilo de vida saudável buscando 

promover o alcance de qualidade de vida e consequentemente 

melhor rendimentos no trabalho desempenhado.  
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RESUMO: Diante do aumento na procura por alimentos 
práticos e de baixo preço, ocorreu um aumento de redes de fast-
foods no Brasil. Nesse contexto, um dos serviços que emergiu 
recentemente no país é o de food trucks, caracterizando-se 
como uma escolha econômica, rápida e diversificada de 
alimentação. O presente trabalho teve por objetivo descrever a 
legislação vigente aplicável em relação às condições higiênico 
sanitárias à modalidade de comercialização de alimentos 
em food trucks, e a oferta de cardápios direcionados a atender 
às principais demandas do público para otimização das 
vendas.  Trata-se de um estudo exploratório e observacional, 
no qual se procedeu a revisão sobre a temática e a legislação 
descrita, tendo como amostra oito food trucks, situados em dois 
parques de alimentação localizados no município de João 
Pessoa/PB. De acordo com a presente pesquisa, os gêneros 
alimentícios com maior procura e vendas foram alimentos 
cárneos e sucos naturais, tendo como principal consumidor o 
público adulto. O modelo adequado de food truck deve atender 
ao público consumidor e considerar os alimentos de maior 
procura. Além disso, o restaurante deve dispor do Manual de 
Boas Práticas e POPs aplicáveis à comercialização dos 
alimentos, em observância à Resolução de Diretoria Colegiada 
nº 216/2004, da ANVISA. 
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Palavras-chave: Food truck. Boas práticas. Fast-foods. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Globalmente definido como alimento comercializado em 

estabelecimentos de redes de multinacional especializada, o 

termo fast-food comprime mais significados dentro da cultura 

brasileira, englobando também a definição de termos usados 

internacionalmente (takeaway, take-out, out-of-home foods). 

Este tipo de alimento geralmente é procurado devido ao sabor, 

preço baixo e praticidade. Diante do tipo de rotina dos cidadãos, 

onde o tempo livre é diminuído pela demanda de estudos, 

trabalho e família, muitas vezes, este gênero alimentício se 

torna a opção mais viável (JANSSEN et al., 2018). 

Dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA), 

provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 

demonstra que aproximadamente 42% da população adulta 

brasileira, residente na região Nordeste do país, realizava 

refeições fora do domicílio em 2008-2009. Esse fenômeno 

contribuiu para maior ingestão de energia proveniente de 

carboidratos e gorduras. Opções como lanchonetes ganham 

força no mercado devido à rapidez e ao baixo custo. E em 

reflexo à procura por este mercado, ocorreu um aumento de 

redes de fast-foods associado a um incremento nos cardápios 

(CAVALCANTE et al., 2017). 

De acordo com Irineu et al. (2016) a crise econômica que 

o país enfrentou nos últimos anos, não ocasionou queda do 

consumo em estabelecimentos de comida por parte dos 

brasileiros, pois a recessão econômica de 2015 gerou 

oportunidades para os setores de alimentação rápida e as 
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pessoas mantiveram a frequência de realização de refeições 

fora de suas casas.  

Nesse contexto, um dos serviços que emergiu 

recentemente no Brasil é o serviço de food trucks, 

caracterizando-se como uma escolha econômica, rápida e 

maleável de alimentação. Esse tipo de serviço possui fácil 

mobilidade podendo estar localizado em pontos estratégicos de 

grande concentração de pessoas, atendimento rápido, com 

preços acessíveis e serviço diferenciado (SEBRAE, 2015). 

O primeiro food truck documentado foi em 1866, no 

Texas, EUA, onde um homem chamado Charles Goodnight 

transportava alimentos e utensílios para refeições de 

colaboradores que manejavam gado. Nessa época ele adaptou 

um caminhão militar para transporte dos alimentos. A ausência 

de infraestrutura acarretou na necessidade de inovação do 

transporte de alimentos sobre rodas. Sem alternativas de 

refrigeração, carregavam-se alimentos, insumos e temperos 

secos ou carnes salgadas (SEBRAE, 2015). 

De acordo com o Decreto nº 1.124 de 19 de junho de 

2017, o food truck é definido como uma cozinha móvel, sobre 

rodas e geralmente de pequenas dimensões, que vende e 

transporta gêneros alimentícios em áreas privadas ou públicas. 

Estes alimentos podem ser preparados nas instalações do food 

truck móvel ou podem ser previamente preparados para serem 

apenas finalizados e vendidos no estabelecimento (CURITIBA, 

2017). 

Dessa forma, é de suma importância a adequação das 

instalações da unidade, a fim de reduzir a possibilidade de 

contaminação dos alimentos e garantir segurança aos 

consumidores. Baseando-se no Capítulo V, do Decreto nº 

1.124/2017, que versa sobre a regulamentação sanitária dos 
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food trucks, algumas medidas devem ser observadas durante a 

implantação da unidade, tais como a instalação de cubas 

lavatórias, equipamentos para armazenamento e distribuição 

de alimentos, instalação de paletes impermeáveis que evitem o 

contato dos alimentos com o chão, reservatórios de água, 

dentre outros (CURITIBA, 2017). 

Além da importância do cumprimento das boas práticas 

exigidas pela legislação vigente, vale ressaltar a importância do 

conhecimento acerca do local de venda, principais 

consumidores, preparações mais direcionadas à procura do 

público, bem como o conhecimento do fluxo produtivo do 

alimento e de instalações apropriadas às unidades de food 

trucks para melhor atendimento às expectativas e segurança do 

consumidor (CARVALHO, 2015). 

Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo 

descrever a legislação vigente aplicável em relação às 

condições higiênico sanitárias à modalidade de 

comercialização de alimentos em food trucks, e a oferta de 

cardápios direcionados a atender às principais demandas do 

público para otimização das vendas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório e observacional, 

realizado em dois parques de alimentação, onde o primeiro 

incluiu três e o segundo, cinco estabelecimentos da categoria 

food trucks, perfazendo um total de oito unidades analisadas 

situados no município João Pessoa / PB.  

Concomitantemente realizou-se uma revisão de cunho 

exploratório, através de pesquisas em sites oficiais do governo 

brasileiro e nas bases de dados virtuais Scielo e Google 
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Acadêmico, utilizando a busca pelas palavras-chave food truck, 

boas práticas e fast-foods.  

Mediante observação direta e registro em questionário 

estruturado foram coletados dados de oito food trucks. 

 

Figura 1. Questionário Food Trucks em João Pessoa / PB. 
 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2018. 
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A pesquisa foi realizada em dias distintos, sendo um 

deles em início de semana e outro em um dia de final de 

semana. Dessa forma, foi possível elencar características 

relevantes para o ramo da comercialização de alimentos dessa 

categoria. 

A primeira observação foi realizada em um domingo, 

tendo início às 18:00 h e finalizada às 20:25 h, totalizando duas 

horas e vinte e cinco minutos, sendo o horário de 

funcionamento do local nos finais de semana das 17:00 h às 

23:00 h.  

O segundo momento observacional ocorreu em um dia 

de início de semana, em local distinto, também localizado no 

município de João Pessoa/PB, a coleta teve início às 18:20 h e 

findou-se às 21:30 h, totalizando um pouco mais de três horas 

de efetiva observação.  

Foram selecionadas publicações científicas em 

português entre os anos de 2013 a 2018, além da legislação 

vigente aplicável ao funcionamento de food trucks. 

Para a análise dos dados obtidos, utilizou-se o programa 

Microsoft Excel e os principais resultados foram apresentados 

em gráficos.  

A pesquisa teve a autorização dos proprietários dos 

estabelecimentos, mediante a assinatura da carta de anuência, 

atendendo às exigências do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Os dados coletados serão utilizados para fins de 

publicação científica, sem prejuízo para quaisquer dos 

estabelecimentos observados mantendo o sigilo dos mesmos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

INSTALAÇÕES E DIMENSIONAMENTOS DE FOOD TRUCKS 

 

O planejamento da infraestrutura é realizado segundo as 

exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), buscando a conveniência do produto que será 

comercializado (RIBEIRO, 2017). 

De acordo com o principal órgão que relata aspectos dos 

food trucks, Portal SEBRAE (2015), as instalações são 

adequadas ao tipo de veículo que será utilizado, levando-se em 

consideração o custo, que poderá variar conforme a tecnologia 

utilizada, adequações de suspensão, freio, parte elétrica, 

hidráulica, material de divulgação e o valor que será 

inicialmente investido no negócio. 

A maioria dos veículos é formada por trailers, furgões, 

caminhonetes ou caminhões adaptados. Os principais tipos de 

carros adaptados utilizados são: a Kombi, considerado um dos 

mais procurados devido ao baixo custo, embora seja um veículo 

limitado por não prover de um espaço adequado para instalação 

de equipamentos e estoque; e Cart, que é um suporte separado 

do motor do carro, anexado ao carro mestre (SEBRAE, 2015). 

No Decreto nº 55.085 de 06 de maio de 2014, que dispõe 

sobre regras para comercialização de alimentos em vias e 

áreas públicas, o equipamento do food truck foi incluso na 

categoria A, que diz respeito a alimentos comercializados em 

veículos automotores, assim considerados os equipamentos 

montados sobre veículos a motor ou rebocados por estes, 

desde que recolhidos ao final do expediente, com o 

comprimento máximo de 6,30m (seis metros e trinta 

centímetros), considerada a soma do comprimento do veículo e 
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do reboque, e com a largura máxima de 2,20m (dois metros e 

vinte centímetros) (SÃO PAULO, 2014). 

É necessário abrir janelas, realizar a instalação de 

tubulações de água, refazer o piso do veículo com material 

antiderrapante. Deve-se acomodar na área instruída o material 

- fogão industrial, balcão refrigerado, pias, geladeiras, coifas, 

mesas de apoio, e para obter tudo num espaço relativamente 

pequeno. Faz-se necessária a encomenda dos equipamentos 

levando em conta características como o tipo de comida 

oferecida e o número de funcionários que irão trabalhar no 

estabelecimento (SEBRAE, 2015). 

A estrutura é simples: uma área para abrigar 

equipamentos, uma área para preparo, um balcão de 

atendimento e serviço e a área do caixa, que deve ser 

localizado na entrada. A elaboração deve evitar a contaminação 

cruzada, instalando barreiras físicas entre a bancada de 

trabalho e a pia de higiene de mãos e de utensílios, área do 

caixa e lixeiras (SEBRAE, 2015). 

O espaço interno deve permitir a visão do preparo de 

alimentos, para que os aspectos higiênicos e organizacionais 

sejam observados pelo cliente. É necessário um compartimento 

para armazenamento da água suja e resíduos orgânicos e 

secos (SEBRAE, 2015). 

A cozinha completa deve prever o máximo 

aproveitamento dos espaços e os equipamentos devem ser 

instalados segundo as normas de segurança e exigências 

legais, pois estarão montados em um veículo em movimento e 

devem dispor de travamentos (SEBRAE, 2015). 

Além dos equipamentos, devem ser adquiridos utensílios 

de cozinha, máquina registradora, emissor de cupom fiscal, 

entre outros. Dependendo do porte do estabelecimento, é 
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definida a quantidade de móveis e equipamentos para garantir 

um bom funcionamento (SEBRAE, 2015). 

Os encarregados do trabalho no food truck são: 

cozinheiro, atendente de balcão, auxiliar de cozinha e caixa 

(geralmente exerce a função de gerente). O cozinheiro e auxiliar 

são os responsáveis pelo manuseio e preparo dos alimentos, o 

atendente responsável pelas solicitações externas e internas, o 

caixa deve gerenciar o controle financeiro, e a gerência 

administra as questões de controle de estoque, compra, 

logística, contato com fornecedores e pagamentos (SEBRAE, 

2015).  

O gerente deve considerar os aspectos técnicos e 

psicossociais no momento da contratação, além de garantir que 

seja realizado um treinamento prévio de capacitação para cada 

cargo, com oferta de incentivos, levando em conta os aspectos 

acima citados e os higiênicos, com fornecimento de EPIs. Além 

disso, devem ser aplicadas as questões observadas na 

Legislação Trabalhista e na Convenção Coletiva do Sindicato 

dos Trabalhadores no Comércio (SEBRAE, 2015). 

 

LEGISLAÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA ATUAL  

 

De acordo com o Decreto n° 1.124, de 19 de junho de 

2017, do município de Curitiba o comércio de alimentos e 

bebidas através de food truck poderá ser realizado em locais 

públicos ou privados, obedecendo a condições como: ter 

autorização pelos órgãos competentes para exercício da 

atividade e, principalmente, utilizar veículo licenciado pela 

Vigilância Sanitária, quando a atividade exigir a base licenciada 

para manipulação prévia dos alimentos, visto que qualquer erro 
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durante a manipulação pode influenciar negativamente no bem 

estar dos consumidores.  

Ainda de acordo com o Decreto nº 1.124, as instalações 

e os serviços relacionados à manipulação de alimentos devem 

dispor de equipamentos para a higiene das mãos dos 

manipuladores e os alimentos não preparados no veículo 

devem estar identificados e conservados de acordo com a 

legislação sanitária vigente (CURITIBA, 2017). 

O Decreto nº 55.085, de 6 de maio de 2014, do município 

de São Paulo, destaca ainda a questão da manutenção de um 

serviço com condições higiênico-sanitárias adequadas. No § 2º, 

do Art. 5º do referido Decreto, evidencia-se a importância de 

garantir a segurança dos alimentos fornecidos, permitindo 

apenas comercialização de produtos ou alimentos perecíveis 

mediante a aplicabilidade de equipamentos específicos, em 

número suficiente, garantindo as condições adequadas de 

conservação dos alimentos resfriados, congelados ou 

aquecidos (SÃO PAULO, 2014). 

Está previsto no Decreto nº 55.085 o papel da 

Coordenação de Vigilância em Saúde - COVISA e as 

Supervisões de Vigilâncias em Saúde – SUVIS, com atribuição 

de aplicar outras normas vigentes para a comercialização de 

alimentos com segurança sanitária.   

 

NORMAS APLICÁVEIS À MODALIDADE DE FOOD TRUCKS  

 

As normas sanitárias exigem a elaboração do Manual de 

Boas Práticas (MBP) e dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POPs), sendo as Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) um conjunto de princípios e regras com o objetivo de 

garantir a integridade do alimento e a saúde do comensal. 
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Assim, a manipulação dos alimentos deve ser correta desde a 

escolha das matérias-primas até o produto final pronto para o 

consumo (SOUZA; MEDEIROS; SACCOL, 2013). 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) são 

procedimentos escritos de forma objetiva e que estabelecem 

instruções sequenciais para a realização das operações 

rotineiras e específicas na manipulação de alimentos, com a 

finalidade de garantir a segurança dos alimentar (MACEDO et 

al., 2018).  

Quanto ao funcionamento dos food trucks, os 

proprietários devem observar as orientações dispostas pela 

ANVISA no Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação (RDC) nº 216, de 14 de setembro de 

2004, a fim de garantir a elaboração de alimentos seguros e 

livres de contaminação.  

A RDC n° 216/2004 preconiza que todos os responsáveis 

pelas atividades de manipulação dos alimentos devem ser 

submetidos a cursos de capacitação, compreendendo, no 

mínimo, o tema sobre contaminantes alimentares. Além disso, 

os órgãos de vigilância sanitária dos estados e municípios 

devem ser responsáveis pelo complemento de requisitos que 

atendam às necessidades locais, sem violar a regulamentação 

federal (BRASIL, 2004).  

De acordo com a Portaria nº 5, de 09 de abril de 2013, 

do Centro de Vigilância Sanitária (CVS), os principais assuntos 

que devem ser abordados no POP são: a higiene e saúde dos 

funcionários; capacitação dos funcionários em Boas Práticas 

com o conteúdo programático mínimo estabelecido no Art. 17; 

o controle de qualidade na recepção de mercadorias; transporte 

de alimentos; higienização e manutenção das instalações, 

equipamentos e móveis; higienização do reservatório e controle 
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da potabilidade da água; controle integrado de vetores e pragas 

urbanas. 

 

PESQUISA EM FOOD TRUCKS LOCALIZADOS EM JOÃO 

PESSOA/PB 
 

A partir da pesquisa observacional realizada, foi possível 

verificar algumas questões que caracterizam a venda de 

alimentos dos food trucks localizados no município de João 

Pessoa, como: o principal público consumidor, tipos de gêneros 

alimentícios mais procurados, aspectos higiênicos e de 

conservação dos veículos. 

 

Figura 2. Tipos de gêneros alimentícios comercializados nos 
food trucks observados. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018. 

 

Os tipos de gêneros alimentícios vendidos nos food 

trucks observados foram: massas (25 %), produtos cárneos (25 

%), alimentos da culinária japonesa (12,5 %), sorvetes (12,5 %), 

sucos naturais (12,5 %), e outro estabelecimento que 

comercializa bebidas alcoólicas e petiscos (12,5 %).  
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Foi observado o público adulto como principal 

consumidor de modo geral dos food trucks analisados. 

Considerando o horário de funcionamento dos food parks, 

constata-se que maioria das vendas são efetuadas, 

principalmente, para as refeições após horário do expediente 

de trabalho.  

Quanto ao aspecto visual dos food trucks, no momento 

da observação a maioria dos estabelecimentos encontrava-se 

em bom estado de conservação e bom aspecto de higiene de 

acordo com as recomendações da legislação. O espaço interno 

dos estabelecimentos não apresentavam irregularidades 

visíveis. E as superfícies externas dos veículos estavam bem 

conservadas, apresentando pintura lisa e livre de sujidades.  

Entretanto, foi observado que em alguns dos estabelecimentos 

os funcionários não estavam dotados dos equipamentos de 

proteção individual touca, luva e avental.  

 
Figura 3. Gráfico das vendas realizadas nos food trucks 
observados. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018. 
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O primeiro momento da coleta dos dados ocorreu em um 

parque composto por diversos food trucks que oferecem tipos 

variados de gêneros alimentícios.  

Procedeu-se a observação em três food trucks com os 

respectivos seguimentos: venda de sorvetes, venda de sucos 

naturais e venda de hambúrgueres. Verificou-se que o food 

trucks que obteve mais rotatividade foi o responsável pela 

comercialização de sucos naturais, totalizando 100 vendas 

durante o período de observação, fato que demonstrou uma 

preferência pelos consumidores por esse tipo de alimento. Em 

segundo lugar ficou o food truck que comercializa 

hambúrgueres, com um total de 53 produtos vendidos; e, por 

último, o estabelecimento de sorvetes, totalizando 12 vendas.  

O segundo momento foi realizado num parque distinto de 

food trucks situado na mesma cidade, onde foram observados 

cinco food trucks especializados em vendas de: crepes, pastéis, 

carnes e bebidas alcoólicas, comida japonesa e hambúrgueres. 

O food truck que obteve mais vendas durante a segunda 

observação foi o de carnes e bebidas alcoólicas, perfazendo um 

total de 12 finalizadas. Em segundo lugar, o food truck que 

comercializa crepes, com 9 vendas, seguido dos de 

hambúrgueres e pastéis - com 8 vendas cada e, por último, o 

food truck especializado em comida japonesa, com 5 vendas 

efetuadas no período observado.  

Foi observado que no parque da segunda observação 

não havia um estabelecimento especializado apenas em 

vendas de sucos naturais. E em conformidade com o que já 

havia sido encontrado na pesquisa, no momento observado, 

houve procura e venda significativa desse produto alimentício 

em um estabelecimento que o oferecia, que era o food truck 

responsável pela venda de pastéis. Portanto, de acordo com os 
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dados coletados nas observações constata-se que as 

preparações de carnes e sucos naturais foram as mais 

procuradas. 

Em relação a visível preferência pelo consumo de 

alimentos cárneos, observa-se que no Brasil essa escolha 

possui forte relevância cultural na alimentação, sendo regada 

de valorização simbólica, onde desde a antiguidade até os 

tempos atuais constitui-se como uma das preferências no 

cardápio da população brasileira (RIBEIRO; CORÇÃO, 2013). 

De acordo com um estudo realizado em dez países por 

Newson et al., (2015) acerca da escolha dos consumidores por 

refeições saudáveis em restaurantes, o Brasil é um dos países 

que apresentaram maior interesse em relação ao desejo de 

mudança dos cardápios, através do acréscimo de mais opções 

saudáveis. Esse dado está em conformidade com o resultado 

encontrado na presente pesquisa, onde a preparação de sucos 

naturais obteve destaque com elevada procura, em face da 

preferência do público por opções mais saudáveis. 

Sendo assim, reforça-se a necessidade de aprimorar o 

cardápio dos estabelecimentos, incluindo tais preparações a fim 

de satisfazer a procura do público. 

 

CONCLUSÕES  

 

A proposta modelo de food truck deve atender ao 

público, considerando os alimentos de maior venda e procura. 

De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa no contexto 

observado, no município de João Pessoa/PB, indica-se um food 

truck que funcione no período noturno, principalmente em finais 

de semana e disponha de preparações de alimentos cárneos e 

sucos naturais, uma vez que estas opções possuem destaque 
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de procura e vendas. Além disto, deve manter uma variedade 

no cardápio que inclua preparações de aporte energético 

recomendado ao principal público consumidor, de acordo com 

o horário da refeição.  

Uma vez que o cenário de legislação atual que cobre a 

temática de food trucks ainda está em desenvolvimento, a 

revisão bibliográfica e as temáticas exploradas no presente 

artigo constataram a importância da adoção de normas 

higiênico-sanitárias já existentes aplicáveis a essa modalidade 

de comercialização de alimentos.  Embora o food truck exija um 

preparo rápido dos alimentos, é fundamental abordar 

efetivamente as diretrizes e controles estabelecidos, como a 

elaboração do Manual de Boas Práticas e os POPs. Dentre as 

normas já vigentes, sugere-se o cumprimento da RDC nº 

216/2004, que normatiza os procedimentos que devem ser 

adotados nos serviços de alimentação. Elenca-se também a 

COVISA e SUVIS, como órgãos que podem aplicar outras 

normas assegurando as condições higiênico-sanitárias.  

Por fim, destaca-se o cumprimento das boas práticas 

relacionadas à produção de alimentos, conservação e higiene 

dos equipamentos e utensílios mínimos para a comercialização 

de alimentos na modalidade de food trucks, a fim de minimizar 

os riscos e garantir a segurança alimentar de seus 

consumidores. 
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RESUMO: A marmita surgiu como uma forte aliada para as 
pessoas que buscam uma alimentação adequada e 
concomitante a um estilo de vida saudável e muitas vezes, 
sendo menos onerosa à população já que ao se realizar uma 
refeição com marmita a pessoa poderá preparar sua própria 
refeição ou optar em adquirir o alimento pronto. Tendo em vista 
a importância de uma alimentação adequada para o bom 
funcionamento do corpo e o processo de urbanização que fez 
com que muitas pessoas precisassem comer fora de casa, a 
marmita se torna uma opção interessante e viável. O presente 
estudo tem como objetivo montar uma Unidade de Alimentação 
e Nutrição que se designe a venda de marmitas saudáveis 
destinadas as pessoas que busquem uma melhor comodidade 
e qualidade de vida. A unidade será localizada em uma cozinha 
implementada em uma sala comercial com intuito do preparo de 
100 refeições diárias, as quais serão acompanhadas por 
sobremesas fitness e serão distribuídas em forma de delivery. 
Devido à importância de uma alimentação saudável que se 
adapte à realidade e a rotina do consumidor, a marmita é uma 
ótima alternativa para as pessoas que buscam essa praticidade. 
Uma marmita que alie preparações saborosas, comodidade e 
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custo benefício é, por esses motivos, muito bem aceita pelo 
público. 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Nutrição. Unidade de 
Alimentação e Nutrição. 
 

INTRODUÇÃO  

 

 Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem 

como finalidade o fornecimento de refeições saudáveis, com o 

objetivo de manter ou recuperar a saúde dos comensais e 

promover hábitos alimentares saudáveis. Uma alimentação 

saudável deve incluir preparações diversificadas que incluam 

variedades dos grupos alimentares e para isso, deve-se atentar 

para a qualidade na escolha dos alimentos de forma a atingir as 

necessidades nutricionais diárias (BRASIL, 2014). 

Como todos os lugares precisam de organização, não 

seria diferente em uma UAN, pois seus serviços requerem uma 

atenção maior no seu planejamento e um esforço maior para 

atender as demandas de produção de refeições. Nas unidades, 

o ritmo de produção é muito intenso para atender a demanda, 

além de garantir que tudo aconteça sem ocasionar acidentes. 

Para isso, as cozinhas industriais devem cumprir com as 

normas da legislação e manter a estrutura em ordem, mas nem 

sempre é o que acontece. Alguns casos as cozinhas não 

possuem espaço suficiente para os equipamentos e 

funcionários que pode causar cansaço, problemas de saúde e 

os acidentes (SOUZA; BUCCIOLI, 2016). 

O nutricionista é responsável pela administração do 

serviço de alimentação e deve considerar as necessidades 

nutricionais, aplicação das leis da alimentação, planejamento 

do cardápio de acordo com a cultura alimentar. A aquisição dos 
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gêneros alimentícios desde o recebimento até a distribuição da 

alimentação também é acompanhada por este profissional 

(SANTOS et al., 2016). 

Para que o nutricionista possa lidar com todas as 

exigências especificas ao cargo, é necessário que apresente 

muita organização, exigindo um tempo inicial destinado ao 

planejamento, e capacidade para delegar. Essa organização é 

fundamental para poupar trabalho desnecessário ou 

desperdiçado (ABREU; SPINELLI; SOUZA PINTO, 2013). 

Com o crescimento do mercado da alimentação, torna-

se indispensável criar um diferencial competitivo nas empresas 

por meio da melhoria da qualidade dos produtos, para que este 

diferencial determine quais permanecerão no mercado. A 

qualidade é uma vantagem competitiva que diferencia uma 

empresa de outra, pois os consumidores estão cada vez mais 

exigentes em relação à qualidade dos produtos e sua 

procedência. Logo, as empresas que não estiverem 

preocupadas com esta busca pela qualidade poderão ficar à 

margem do mercado consumidor (TRÄSEL, 2014). 

De acordo com Barros (2014), por não conseguirem 

fazer as refeições com a família, morarem longe do local de 

trabalho, não saberem, não quererem ou não terem tempo, 

entre outros motivos, os trabalhadores tendem a usar serviços 

de alimentação, como o serviço de entrega de marmitas. 

Ainda segundo Barros (2014), essa transição e busca de 

serviços de entregas de marmitas ocorre devido à fuga dos altos 

preços dos restaurantes, com a busca de um melhor custo 

benefício, e a facilidade com o tempo, a locomoção e a distância 

reduzida. Além disso, a possibilidade de introduzir comidas 

saudáveis às marmitas traz também benefícios à saúde do 
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consumidor, sendo importante prezar pela qualidade do 

alimento. 

A marmita surgiu como uma forte aliada para as pessoas 

que buscam uma alimentação adequada e concomitante a um 

estilo de vida saudável e muitas vezes, sendo menos onerosa 

à população já que ao se realizar uma refeição com marmita a 

pessoa poderá preparar sua própria refeição ou optar em 

adquirir o alimento pronto (GARCIA; GOMES, 2016). 

Tendo em vista a importância de uma alimentação 

adequada para o bom funcionamento do corpo e o processo de 

urbanização que fez com que muitas pessoas precisassem 

comer fora de casa, a marmita se torna uma opção interessante 

e viável. 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo 

montar uma Unidade de Alimentação e Nutrição que se designe 

a venda de marmitas saudáveis destinadas as pessoas que 

buscam uma melhor comodidade e qualidade de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Este estudo visa avaliar a viabilidade da implantação de 

uma Unidade de Alimentação e Nutrição destinada para 

produção de marmitas com características mais saudáveis, as 

famosas comidas “fitness”. A unidade será localizada em uma 

cozinha implementada em uma sala comercial com intuito do 

preparo de 100 refeições diárias, as quais serão acompanhadas 

por sobremesas fitness e serão distribuídas em forma de 

delivery. 

 As marmitas serão voltadas para o público universitário 

que busca por opções mais saudáveis para sua alimentação, 

uma reeducação nutricional e que não dispõem de tempo para 



IMPLEMENTAÇÃO DE UMA MARMITARIA PARA VENDA DE MARMITAS 
SAUDÁVEIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

636 
 

preparar suas refeições no dia a dia. As marmitas inicialmente 

serão destinadas aos alunos, servidores e pessoas em geral 

que convivem na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS). 

 Para o funcionamento completo da empresa, serão 

necessários 4 funcionários, sendo eles: cozinheiro geral, 

auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar de limpeza e 

vendedor permissionário. 

Todos os dias serão servidas duas opções de marmitas, 

durante 6 dias na semana (de segunda a sábado), sendo uma 

alguma preparação e a outra salada com alguma proteína, 

sempre havendo uma opção contendo frango e outra carne. 

Qualquer uma das opções escolhidas acompanha uma 

sobremesa do dia. 

As preparações serão acondicionadas em embalagens 

plásticas transparentes envolvidas por uma embalagem cinta 

lacrada de papel cartão contendo logomarca, tipo da 

preparação, rótulo e informações adicionais. 

Os custos serão realizados a partir da elaboração da 

ficha técnica de cada preparação que irá compor o cardápio, 

gerando uma lista de compras e, dessa forma, o custo mensal 

com alimentos para abastecer a unidade. Também serão 

realizados os custos referentes aos utensílios e equipamentos, 

materiais de limpeza e higiene, água e esgoto, energia elétrica, 

funcionários, aluguel e gás de cozinha, para que dessa forma 

possam ser calculados o investimento inicial e mensal e, por 

fim, o lucro. 

 Para garantir o valor nutricional das refeições 

desenvolvidas, foi calculado o rótulo nutricional de cada 

preparação, contendo o título da preparação, porção, medida 

caseira, quantidade por porção de carboidratos, proteínas, 
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gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra 

alimentar e sódio e seus respectivos valores diários com base 

em uma dieta de 2.000 calorias.  

 Foram ainda desenvolvidos o manual de boas práticas 

de fabricação e o checklist baseado na RDC n° 216, de 15 de 

setembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Boas Práticas para Serviços de Alimentação e aplica-se aos 

serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes 

atividades: manipulação, preparação, fracionamento, 

armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e 

entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como 

cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, 

cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, 

pastelarias, restaurantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os custos iniciais foram de R$7.772,97, sendo 

destinados à compra de utensílios e equipamentos para que a 

unidade pudesse começar a funcionar, como panelas, talheres, 

geladeira, freezer, fogão industrial, forno elétrico, liquidificador, 

micro-ondas, vassouras, rodos, baldes e fardamentos dos 

funcionários. 

Os custos mensais encontrados foram de R$6.333,00 

para os gastos com alimentos, R$68,24 para os gastos com 

água e esgoto, R$845,90 referente ao aluguel de uma sala 

comercial, R$887,66 referentes à energia elétrica, R$6.860,24 

referentes aos gastos com funcionários, R$104,40 de materiais 

de limpeza e higiene e R$140,00 de gás de cozinha, totalizando 

um gasto de R$15.239,44 por mês. 

O investimento total foi de R$23.012,41 (Tabela 1). 
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Tabela 1. Investimento total. 

Investimento inicial R$ 7.772,97 

Investimento mensal R$15.239,44 

Total R$23.012,41 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

A sobrevivência das micro e pequenas empresas 

dependem de vários fatores, entre eles, a gestão de custos. A 

deficiência na formação gerencial dos gestores, o 

desconhecimento da importância da gestão de custos nas micro 

e pequenas empresas, reduz sua longevidade e gera 

frustrações nos gestores pelo fechamento de suas empresas 

(BARRETO; ANTONOVZ, 2016). 

O custo encontrado para a realização de cada marmita 

(gasto mensal dividido pela quantidade de marmitas vendidas 

por mês) foi de R$6,35, sendo vendidas um total de 2.400 

marmitas por mês no valor de R$12,00 cada (uma opção de 

almoço e uma sobremesa). Esses valores foram utilizados para 

calcular o lucro mensal, que foi de R$13.560,00. 

O lucro é o resultado do uso do capital, e este é visto 

como estoque de riqueza capaz de gerar serviços futuros. O 

lucro é tido, portanto, como o fluxo de riqueza ou benefícios 

acima do necessário para manter o capital constante (FISHER, 

1906). 

 Foi desenvolvido o cardápio semanal contendo seis dias, 

cada um com duas opções de almoço e uma sobremesa Todos 

os pratos principais e as sobremesas foram baseadas em uma 

preparação com ingredientes mais saudáveis. (Figura 1). 
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Figura 1. Cardápio semanal. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

 A aceitabilidade do cardápio deve ser levada em 

consideração, pois não é válido ofertar uma alimentação 

saudável e adequada se o público alvo não demonstra uma 

aceitação boa, isto gera uma diminuição do desperdício e da 

perda dos produtos (OLIVEIRA, 2015). 

 A logomarca foi desenvolvida de acordo com a proposta 

da Unidade de Alimentação e Nutrição, ressaltando os 

princípios saudáveis e naturais da alimentação oferecida, 
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enfatizando a preparação de refeições caseiras e nutritivas 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Logomarca. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

 As cores podem passar sensações e percepções 

históricas, físicas, químicas, psicológicas e até fisiológicas. 

Esse elemento da logomarca é estudado há tempos em outras 

diversas áreas. A capacidade da cor de contar histórias está 

ligada às sensações que ela consegue induzir. O fascínio e a 

curiosidade que envolve esse elemento, fez dela peça central 

de inúmeras teorias ao longo do tempo. Complexos sistemas 

de cores foram construídos e reestruturados ao longo da 

história (THOMAZI, 2017). Buscou-se utilizar a cor verde na 
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logomarca da empresa justamente buscando remeter ao 

consumidor a alimentação natural que estará sendo oferecida.  

 O verde é considerado uma cor equilibrada e 

rejuvenescedora. Representa estabilidade e possibilidade. Está 

associada à saúde e à tranquilidade. Representa o crescimento, 

vitalidade, abundância e natureza, além de ser símbolo da 

fertilidade, tem efeito calmante e alivia estresse (CARVALHO, 

2013). 

 O layout da cozinha foi desenvolvido pensado no local a 

ser alugado, uma sala comercial e visando um melhor 

aproveitamento do espaço, garantindo que seja funcional, 

auxiliando no fluxo e garantindo uma refeição de qualidade 

(Figura 3). 

 Segundo Borba (2014), o planejamento do layout 

proporciona agilidade e eficiência nas tarefas produtivas, tendo 

o objetivo de alcançar benefícios através da utilização do 

espaço disponível, da redução de custos e distâncias entre as 

movimentações internas, tornando o processo produtivo mais 

eficaz e garantindo melhores condições de trabalho. 

Os rótulos desenvolvidos para cada preparação, tanto 

almoço como sobremesa, a ser ofertada pela marmitaria 

apresentaram valores nutricionais apropriados à proposta do 

estabelecimento, contendo baixo teor de gorduras saturadas, 

sem gorduras trans, contendo carboidratos complexos, farinha 

integral, legumes e hortaliças e teor adequado de proteínas, 

além de apresentarem sabor altamente palatável (Tabelas 2 e 

3). 
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Figura 3. Layout da cozinha. 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

 

  



IMPLEMENTAÇÃO DE UMA MARMITARIA PARA VENDA DE MARMITAS 
SAUDÁVEIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

643 
 

Tabela 2. Exemplo de rótulo alimentar de opção de almoço 
(Salada com frango). Ingredientes: Frango, Tomate, Cenoura, 
Alface Crespa, Alface Roxa, Cebola, Alho, Colorau, Cominho, 
Pimenta e Sal. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 350g (1 marmita) 

 Quantidade por 

porção 

%VD (*) 

Valor Energético 172,3 Kcal = 724 

KJ 

9 

Carboidratos 5,5 g 2 

Proteínas 29,7 g 40 

Gorduras Totais 

Gorduras Saturadas 

Gorduras Trans 

3,1 g 

0,9 g 

0 g 

6 

4 

‘’VD não 

estabelecido’’ 

Fibra Alimentar 2,5 g 10 

Sódio 201,5 mg 8 

(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 
 

As informações disponibilizadas nos produtos 

alimentícios possuem um grande impacto e, por isso, devem 
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estar dispostas de maneira clara, a fim de possibilitar que o 

consumidor se encontre apto a avaliar se o produto está de 

acordo com suas necessidades alimentares e nutricionais. 

Entretanto, é muito comum o desinteresse por parte dos 

próprios consumidores por essas informações, devido à falta de 

compreensão dos benefícios que esse conhecimento pode 

trazer (MARINS; JACOB, 2015). 

 

Tabela 3. Exemplo de rótulo alimentar de opção de sobremesa 
(Cookie integral de chocolate). Ingredientes: Farinha de Trigo 
Integral, Aveia, Açúcar Demerara, Ovo, Óleo de Girassol, 
Chocolate Amargo em pó e Fermento. 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

Porção de 48g (1 unidade) 

 Quantidade por 

porção 

%VD (*) 

Valor Energético 197 Kcal = 827,4 

KJ 

10 

Carboidratos 26,4 g 9 

Proteínas 1,9 g 3 

Gorduras Totais 

Gorduras Saturadas 

Gorduras Trans 

9,7 g 

1,5 g 

0 g 

18 

7 

‘’VD não 

estabelecido’’ 

Fibra Alimentar 0,3 g 1 

Sódio 113,5 mg 5 
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(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 

2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo de suas necessidades 

energéticas. 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Existem alguns fatores que possuem a capacidade de 

dificultar o uso e o entendimento da rotulagem, como por 

exemplo: a apresentação visual que na maioria das vezes não 

agrada aos consumidores, em razão de um visual pouco 

agradável e atrativo, letras pequenas, excesso de cores, 

legendas e propaganda, embalagens pequenas e pouco 

destaque; conteúdo complexo e pouco claro, possuindo 

informações muito técnicas e complexas e falta de clareza 

quanto aos nutrientes prejudiciais à saúde; a falta de 

informação quanto ao tema, por não haver interesse por parte 

dos consumidores visando uma alimentação saudável, 

desconfiança quanto às informações presentes e falta de 

campanhas educativas focadas em doenças crônicas não 

transmissíveis; e, por fim, os fatores socioeconômicos, que 

podem acarretar em falta de interesse, dificuldade em mudar 

hábitos alimentares inadequados, falta de tempo para ler, 

menor nível de renda e acesso aos alimentos, entre outros 

aspectos (SILVA; SENGER, 2014). 

A rotulagem dos alimentos deve possuir a clareza 

prevista legalmente, no entanto, nem sempre os critérios 

empregados na sua elaboração possuem o suporte técnico-

científico de profissionais que dominam a legislação pertinente. 

Dessa forma, a disputa do mercado muitas vezes ocasiona 

autênticas fraudes, praticadas como dolo ou por falta de 
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conhecimento dos responsáveis, percebidas ou não pelos 

consumidores (ARAÚJO et al, 2017). 

O grau de escolaridade é um grande influenciador na 

leitura de rótulos, visto que indivíduos com nível superior 

afirmam consultar mais essas informações quando comparados 

aos participantes com níveis médio e fundamental. Já quanto à 

avaliação do conhecimento das informações nutricionais 

presentes nos rótulos, os que apresentam maior conhecimento 

foram os aposentados e pensionistas (75,0%), enquanto os 

estudantes (41,7%), menor. Além disso, a maioria dos 

consumidores (89,0%), alegam consultar os rótulos apenas 

para verificar o prazo de validade e, em segundo lugar, há o 

interesse em saber a quantidade de nutrientes. Apenas alguns 

consumidores (55,9%), afirmam confiar completamente nas 

informações contidas nos produtos (SIQUEIRA et al., 2014). 

O manual de boas práticas foi elaborado contendo a 

identificação do estabelecimento; responsável; qualificação dos 

colaboradores em segurança dos alimentos; edificação, 

instalações, equipamentos, móveis e utensílios; higienização 

de instalações, equipamentos, móveis e utensílios; controle 

integrado de vetores e pragas urbanas; abastecimento de água; 

manipuladores; uso de uniformes; higiene do ambiente de 

trabalho; higienização de hortifrutícolas; produção / 

manipulação; documentação e registro; bibliografia e anexos. 

Um aspecto importante em unidades de alimentação e 

nutrição se refere aos responsáveis pela execução do serviço 

de preparação das refeições, que devem estar atentos à 

realização dos procedimentos adequados para a produção das 

refeições e executar as Boas Práticas de Manipulação e 

Fabricação de Alimentos (LIBÂNIO; GONDIM; SOUSA, 2015; 

FRANKLIN et al., 2016; SILVEIRA et al., 2016). 
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CONCLUSÕES 

 

Devido à importância de uma alimentação saudável que 

se adapte à realidade e a rotina do consumidor, a marmita é 

uma ótima alternativa para as pessoas que buscam essa 

praticidade. Uma marmita que alie preparações saborosas, 

comodidade e custo benefício é, por esses motivos, muito bem 

aceita pelo público. 

Em especial no mundo universitário, em que alunos, 

professores e servidores estão inseridos em uma rotina corrida 

e que necessita de alternativas rápidas e funcionais, aliando-se 

ao momento que está sendo vivido de uma geração que busca 

a promoção da saúde, faz-se necessário uma possibilidade à 

altura. 

Além disso, uma marmitaria saudável com delivery 

mostrou ser uma opção de empreendimento bastante válida no 

ramo da nutrição, com lucros atrativos e a possibilidade de aliar 

a profissão com o empreendedorismo, desvirtuando-se um 

pouco do ramo clínico e explorando as diversas possibilidades 

existentes. 
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RESUMO: Os serviços de alimentação além de oferecerem 
praticidade e refeições adequadas devem disponibilizar 
alimentos seguros do ponto de vista higiênico sanitário 
conforme a legislação sanitária, otimizando a produtividade. O 
presente estudo objetivou-se verificar as boas práticas em 
restaurantes  self servisse no sertão da Paraíba. A pesquisa 
possui caráter exploratório de campo com abordagem quali-
quantitativa. A coleta de dados foi realizada com o auxílio da 
lista de verificação das boas práticas baseada na RDC 
216/2004 e RDC 275/2002 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. Os resultados foram analisados pelo 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22 e 
exibidos na forma de figuras e tabelas. Constatou-se que 
45,35% dos itens contidos na lista de verificação avaliados no 
restaurante A e 49,41% dos itens avaliados no restaurante B, 
se classificam no grupo 2 da Lista de Verificação de acordo com 
a RDC 275/02. Identificando-se problemas e dificuldades nos 
dois restaurantes da pesquisa e fatores podem estar atrelados 
a esta situação, tais como: falta de responsável técnico que 
possa elaborar o manual de boas práticas e procedimentos 
operacionais padrão, assim como o desperdício, estoque e 
custos das unidades. 
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Palavras-chave: Boas práticas de manipulação. Serviço de 

alimentação. Sobras e restos. 

 

INTRODUÇÃO  

Restaurantes do tipo self service são serviços de 

alimentação que estão cada vez mais presentes na rotina das 

pessoas, já que oferecem necessidades requeridas pelo ritmo 

da vida atual. No entanto, além da praticidade, as pessoas 

esperam a oferta de refeições variadas e de baixo custo. A 

produção de refeições nessas Unidades de Alimentação e 

Nutrição (UAN’s) caracteriza-se pela utilização de grandes 

quantidades de alimentos em estado bruto, para elaboração de 

grandes quantidades de preparações, em intervalos 

relativamente curtos de tempo. Esses estabelecimentos devem 

considerar as limitações em relação à durabilidade da matéria-

prima, os custos e o planejamento das atividades dos 

manipuladores (RIBEIRO, 2002 BRADACZ, 2003 MORAES et 

al., 2005).  

Os serviços de alimentação, além de oferecerem 

facilidade e refeições adequadas, devem disponibilizar 

alimentos seguros do ponto de vista higiênico-sanitário, ou seja, 

livres de contaminantes que possam causar danos à saúde de 

quem os consome. Desta forma, devem adotar procedimentos 

em todas as etapas de produção, a fim de garantir a qualidade 

e conformidade dos alimentos segundo a legislação sanitária, 

além de oferecer a otimização da produtividade (SOUZA et al., 

2005). 

Diante da grande quantidade de refeições produzidas 

diariamente pelos serviços de alimentação, o Brasil está entre 

os dez países que desperdiçam cerca de 40 mil toneladas de 
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alimentos por ano. Evidenciando que o brasileiro tem o hábito 

de armazenar alimento em grande quantidade, comprar 

alimentos por impulso e prepara-los de forma excessiva, essa 

característica contribui para o desperdício, ocasionando as 

sobras e restos nas Unidades de Alimentação e Nutrição 

(BRASIL, 2015). 

É notório que a falta das boas práticas gera o aumento 

do desperdício de alimentos em um restaurante do tipo self 

selvice. Portanto um desempenho satisfatório de uma UAN 

provém de um planejamento, que garanta a alta produtividade, 

qualidade do produto servido, baixo custo e redução de 

desperdício (MULLER, 2009). Sendo, este último fator, de 

grande relevância no gerenciamento da unidade (NONINO et 

al, 2006). 

Para que os estabelecimentos garantam a 

comercialização de alimentos seguros, deve-se implantar as 

boas práticas em todas as etapas de produção, os quais são 

procedimentos que asseguram a qualidade higiênico-sanitária 

e a conformidade dos alimentos segundo a legislação sanitária 

vigente, a RDC 216 de 2004 (BRASIL, 2015). 

É nesse contexto que a presente pesquisa justifica a 

importância das Boas Práticas (BP), visando à preparação de 

alimentos com qualidade e assim a diminuição dos índices de 

sobras e restos, visto que o desperdício é uma problemática 

econômica mundial, causada pela falta de controle dos 

estabelecimentos diante da produção exagerada e das demais 

falhas praticadas pelas gestões das unidades. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo 

geral verificar as Boas Práticas, com o auxílio da Lista de 

Verificação das Boas Práticas de restaurante tipo self service 

no sertão da Paraíba. Bem como Elaborar uma Lista de 
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Verificação das Boas Práticas de acordo com a RDC 216/2004 

e RDC275/2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA; verificar o cumprimento das Boas Práticas com ao 

auxílio da Lista de Verificação das Boas Práticas de acordo com 

a RDC 216/2004 e RDC 275/2002 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA; Instruir os manipuladores de 

alimentos das Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 

quanto à importância das boas práticas nos serviços de 

alimentação; Identificar quantitativos de sobras e restos e 

Aplicar questionário de satisfação aos comensais. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

Estudo de caráter exploratório de campo com 

abordagem quali-quantitativa, realizada em duas Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN’s) com serviço self service do tipo 

culinária oriental na cidade de Patos-PB. Os restaurantes 

atendem clientes de todas as faixas etárias, com prevalência do 

público adulto e funciona em dois turnos (manhã e noite) de 

terça- feira a domingo. A pesquisa foi submetida ao comitê de 

ética das Faculdades Integradas de Patos - FIP junto à 

plataforma Brasil, cuja aprovação se deu pelo parecer n° 

1.979.444. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, concordando em participar 

voluntariamente do estudo, conforme exigido pela Resolução n. 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Inicialmente foram obtidos dados referentes ás Boas 

Práticas (BP), por meio da obtenção sistemática do local 

durante a semana da coleta, e informações coletadas do 

proprietário ou responsável pelas unidades, utilizando o Check-

list, segundo a RDC 216 de 15 de setembro de 2004 e RDC 275 

de 21 de outubro de 2002, que continham dados de 
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identificação da empresa e itens relacionados com: edificações, 

instalações, equipamentos, móveis e utensílios; higienização 

de instalações, equipamentos móveis e utensílios; controle 

integrado de vetores e pragas urbanas; abastecimento de água; 

manejo dos resíduos; manipuladores; masteries-primas, 

ingredientes e embalagens; preparação dos alimentos; 

armazenamento dos alimentos preparados; exposição ao 

consumo do alimento preparado; documentação, registro e 

responsabilidade. 

A classificação dos estabelecimentos foi realizada por 

grupos, sedo o: Grupo 1 (100 a 70% de atendimento aos itens), 

Grupo 2 (69 a 30% de atendimento aos itens) e Grupo 3 (29 a 

0 % de atendimento aos itens). 

Obteve-se informações da temperatura em três horários 

definidos, inicialmente as 11h00, 13h00 e 15h00 antes da 

retirada das cubas do self service. Para obtenção da 

temperatura foi utilizado termômetro Digital Mira Laser®. 

No quarto e último dia de coleta, foi realizada a instrução 

aos manipuladores de alimentos das unidades, onde foram 

abordadas a importância das boas práticas nos serviços de 

alimentação para os seguintes itens: O que são boas práticas; 

quem é o manipulador de alimentos; segurança alimentar; 

doenças transmitidas por alimentos; o que são microrganismos 

e o que eles precisam para se produzir; a temperatura ideal para 

o desenvolvimento; como deve ser o local de trabalho; o que 

fazer com o lixo; EPI do manipulador; como deve ser o 

manipulador de alimentos; o que deve fazer um manipulador de 

alimentos; o que não deve fazer um manipulador de alimentos; 

como armazenar os alimentos e materiais de limpeza; como 

devem ser os banheiros e vestiários; como lavar as mãos; 

cuidados com os ingredientes usados no preparo dos 
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alimentos; evitar a contaminação cruzada dos alimentos e como 

deve ser o balcão de distribuição. Para essa abordagem 

utilizou-se um cartaz confeccionado pela pesquisadora, 

baseado na Cartilha sobre Boas Práticas para serviços de 

alimentação, elaborada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária -ANVISA, preconizando a RDC 216/04. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Boas Práticas 

 

As figuras 1 e 2 descrevem as conformidades e não 

conformidades verificadas nos restaurantes, através da 

aplicação do Check-List, baseado na RDC 216/04 e RDC 

275/02, Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA 

(BRASIL, 2004). 

Constatou-se que 45,35% dos itens contidos na lista de 

verificação avaliados no restaurante A e 49,41% dos itens 

avaliados no restaurante B, se classificam no grupo 2 da Lista 

de Verificação de acordo com a RDC 275/02, que preconiza 70 

a 30% de atendimento aos itens. 

É de grande importância o controle nas várias etapas 

do processamento, assim evitando o crescimento de 

microrganismos patógenos que são as principais causas 

associadas a doenças de origem alimentar. Visto que o 

aperfeiçoamento dessas ações irá minimizar os riscos 

originados pela ingestão desses alimentos e aumentando a 

qualidade, evitando assim ou diminuindo o desperdício de 

alimentos. 
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m estudo realizado por Couto et al. (2005), foram 

inspecionadas 30 unidades hoteleiras através de check list, 

onde nenhuma foi classificada no Grupo 1, igual ao encontrado 

pela pesquisa em questão. 

Akutsu et al. (2005), Saccol et al. (2006), Souza et 

al.(2009) e Cardoso et al. (2011) utilizaram metodologia 

semelhante à proposta neste trabalho, ou seja, baseada na 

RDC 216/04, utilizando os critérios de pontuação da legislação 

RDC 275/02, adequados para aqueles acima de 70% da 

conformidade dos estabelecimentos produtores de alimentos 

na região de Brasília (DF). 

Seixas (2008) e Machado et al. (2009) utilizaram os 

mesmos critérios de pontuação da RDC 275/02 utilizando lista 

de verificação proposta por esta mesma legislação, em 

unidades produtoras de alimento em São José do Rio Preto, 

São Paulo. 

Já Reis et al. (2015) em estudo realizado em 

Unidade de Alimentação e Nutrição hospitalar de Montes 

Claros, apresentou adequação em 77% dos itens da lista de 

verificação, sendo classificada no grupo 1, de acordo com a 

classificação proposta pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, pois existe um responsável técnico pelo local. 

Dentre os 88 itens contidos no check-list, os 

restaurantes A e B os itens não conformes no geral foram de 45 

(52,32%) e 43 (50,59%), visto que as não conformidades   

existem em todos os itens blocos citados pela lista de 

verificação, sendo eles: edificação, instalações, equipamentos, 

móveis e utensílios; higienização das instalações, 

equipamentos, móveis e utensílios; controle integrado de 

vetores e pragas; abastecimento de água; manejo dos resíduos; 

manipuladores; matérias primas, ingredientes e embalagens; 
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preparação do alimento; armazenamento e transporte do  

alimento preparado; exposição do alimentos preparados; 

documentação e registro e responsabilidade. 

 

Figura 1: Distribuição das conformidades e não conformidades das 

Boas Práticas no restaurante A, Patos-PB, abril de 2017. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Figura 2: Distribuição das conformidades e não conformidades das 

Boas Práticas no restaurante B, Patos-PB, abril de 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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condições de conservação relacionadas a piso, paredes e teto 

em estabelecimentos comerciais de manipulação de alimentos 

no Município de Maringá. 

 Resultados semelhantes foram encontrados por Guedes 

(2009), onde estudo realizado em hospitais de Brasília-DF, da 

rede pública, revelou que 75% das unidades de alimentação 

apresentavam não conformidades nos pisos, nas paredes, nos 

tetos, nas portas e nas janelas. 

Quanto a ventilação, nas unidades A e B, encontra-se 

não conforme, não possuindo ventiladores axiais nas paredes, 

para renovação do ar, sendo um fator limitante para a qualidade 

do trabalho, evitando assim a exalação constante de vapores. 

Ventilação inadequada também foi observada por Matos (2000) 

e Proença (1997) que relacionaram o excesso de calor e 

umidade no setor de produção de alimentos com o maior 

desgaste físico e aumento dos riscos de falhas pelos 

manipuladores, em unidades de produção para alimentação 

coletiva. 

As instalações sanitárias de ambos os restaurantes, não 

possui lavatórios e produtos destinados a higienização pessoal, 

como: papel higiênico, sabonete líquido, inodoro antisséptico e 

toalha de papel. Assim os funcionários e manipuladores, 

utilizam a mesma instalação sanitária dos clientes, tendo que 

se deslocar para a área distribuição. De acordo com a Portaria 

SVS/MS nº. 326, 30 de julho de 1997, toda UAN deve ter 

instalações adequadas e convenientes para a lavagem 

exclusiva das mãos na área de produção, de forma a minimizar 

a contaminação, uma vez que esta poderá ocorrer através das 

próprias mãos dos manipuladores (BRASIL, 1997). 

As mãos podem veicular grande carga bacteriana se não 

higienizadas adequadamente. Entre os microrganismos mais 
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importantes para a ocorrência de Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTAs) estão a Escherichia coli, indicador de 

contaminação fecal, Staphylococcus aureus, indicador de 

contaminação orofaríngeo e Bacillus cereus, indicador de 

contaminação ambiental. Esses microrganismos são 

considerados bons indicadores de má higiene, pois são 

erradicados após a correta higiene das mãos (SILVA, 2001). 

Foi verificado em estudo feito por Messias et al. (2007) 

que 50% das lanchonetes, do Rio De Janeiro, constatou-se a 

ausência de instalações sanitárias exclusivas para os 

funcionários. 

Estudo realizado por Ribeiro e Schmidt (2007) relata que 

nos Estados Unidos a lavagem de mãos não era frequente, 

sendo que a contaminação cruzada pode ocorrer através das 

próprias mãos dos manipuladores. 

Fonseca et al. (2010) verificaram alto percentual de 

inadequação quanto à existência de lavatórios na área de 

produção dos estabelecimentos, resultado que corroborou com 

estudo de Veiga et al. (2006), Badaró (2007), São José e 

Pinheiro-Sant’Ana (2008), que também registraram altos 

percentuais de inadequação para o mesmo item em unidades 

de alimentação escolar. 

Higienização de instalações, equipamentos, móveis e 

utensílios 

Como descrito nas Figuras 1 e 2, o percentual de não 

conformidades encontradas no bloco 2 nas unidades A e B, foi 

de 28,57%. Observados nos itens relacionados a móveis, 

utensílios e equipamentos, caixa de gordura e resíduos. 
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No presente estudo foi constatado equipamentos e 

utensílios em má qualidade, como: freezers sem marcadores de 

temperatura e/ou não funcionando, com ferrugem e sujidades 

externas e internas, fogões sem higienização adequada, com 

gorduras acumuladas. 

O mesmo encontrado no estudo de Figueiredo et al. 

(2007), realizado em feiras livres em Cuiabá, no qual se 

constatou que os equipamentos e utensílios mesmo sendo de 

fácil limpeza e desinfecção, não apresentavam bom estado de 

conservação e manipulação. 

Segundo Góes et al. (2004), a limpeza e desinfecção são 

operações fundamentais, embora muitas vezes feitas de forma 

inadequada, propiciando o desenvolvimento de microrganismos 

e apresentando um grande potencial da contaminação. 

 No estudo de Oliveira et al (2008), realizado em creches 

do município de São Paulo, encontrou-se 80% de inadequação 

na higienização de equipamentos e utensílios utilizados no 

processamento das refeições fornecidas, embora não faltassem 

instrumentos e produtos necessários para proceder 

adequadamente a ação. 

Em relação as caixas de gordura, as duas unidades 

encontra-se não conformes. A limpeza desse equipamento é 

efetuada apenas quando acontece alguma fatalidade ocorrendo 

o transbordamento ou entupimento, sendo higienizadas pelos 

próprios manipuladores. 

Santos e Souza (2015), verificou que em relação ao tipo 

de mão de obra utilizada, 71% restaurantes comerciais em São 

Paulo, utilizam a própria equipe interna para proceder com a 

limpeza da caixa de gordura, sendo que, em 81% dos 

estabelecimentos, o efluente é coletado manualmente e 

descartado direto na rede coletora. Dessa forma o esgoto vai in 
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natura direto para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 

sem tratamento primário. 

 

Controle Integrado de Vetores e pragas 

 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 3 nas unidades A e B, foi de 33,33%, descritos nas figura 

1 e 2. Observados nos itens relacionados a vetores e pragas 

urbanas e controle químico. 

Verificou-se que na unidade A, são utilizadas telas 

milimétricas, sendo elas não removidas para limpeza e o 

estabelecimento não efetua controle químico de pragas por 

empresa apropriada, essa ausência do controle integrado de 

vetores e pragas em uma unidade produtora de alimentos pode 

acarretar prejuízos para a segurança microbiológica dos 

produtos. E na unidade B, a área de preparação não é provida 

de telas milimétricas, assim, ocasionando a entrada de pragas 

e vetores, ainda cabe destacar que o estabelecimento contrata 

empresa especializada e certificada para realizar seu controle 

químico. 

Em estudo realizado por Cruz et al. (2006), constatou-se 

que o controle de pragas em uma unidade produtora de 

alimentos mostrava-se totalmente inexistente, podendo 

realmente acarretar prejuízos para a segurança microbiológica 

do produto. Contudo, Nascimento e Silva (2007) observaram 

em panificadoras de Volta Redonda-RJ, que as mesmas não 

possuíam registros sobre procedimento de limpeza da caixa 

d’água e nem de temperatura, somente possuíam o controle 

contra pragas e roedores observando a importância do controle 

deste item. 
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Yamamoto et al. (2004), constataram que, o controle de 

vetores e pragas realizado nas lanchonetes do tipo fast food, 

revelou-se adequado, porém, os estabelecimentos mostraram-

se ineficazes em relação às proteções físicas contra insetos e 

roedores. 

 

Abastecimento de água 

 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 4 nas unidades A e B, foi de 25% contido nas figuras 1 e 

2. Verificados nos itens relacionados a registros e limpeza dos 

reservatórios de água. 

Verificou-se que a limpeza da caixa d’água é efetuada 

pelos manipuladores dos referentes estabelecimentos, sendo 

elas não registradas para controle. São realizadas a cada seis 

meses, a fim de garantir a qualidade da água, livre de agentes 

contaminantes. 

Em estudo citado por Cruz et al. (2006) relata que a 

qualidade da água é de fundamental importância, já que a 

mesma é considerada um veículo para muitos microrganismos 

patogênicos. 

O gelo utilizado para consumo é fornecido por uma 

empresa terceirizada, estando de acordo com a RDC nº. 216 de 

15 de setembro de 2004, que estabelece que o gelo para 

utilização em alimentos deve ser fabricado a partir de água 

potável, mantido em condição higiênico-sanitária que evite sua 

contaminação (BRASIL, 2004). 
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Manejo de resíduos 

 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 5 nas unidades A e B, foi de 33,33% descrito nas figuras 

1 e 2. Observado no item relacionado a recipientes dotados de 

tampa com contato manual. 

Observou-se que nos estabelecimentos, existem 

coletores de resíduos com capacidade de armazenar durante o 

dia, com tampa e pedal, para impedir o contato manual pelos 

manipuladores, porém não são igualmente usadas pelos 

manipuladores. 

De acordo Oliveira et al. (2008) relatam que nem sempre 

as não conformidades estão relacionadas à falta de recursos 

financeiros e sim vinculadas à falta de informação dos 

responsáveis pela organização, gerenciamento e 

operacionalização das atividades. 

Manipuladores 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 6 nas unidades A e B foi de 37,5% contidos nas figuras 1 

e 2. Observados no itens: controle da saúde dos 

manipuladores, lavagem das mãos e capacitação dos 

manipuladores. 

Verificou-se que os manipuladores de alimentos não 

fazem exames periódicos de acordo com a legislação vigente, 

evidenciando que podem ser um dos grandes veículos de 

contaminação cruzada, não tendo o habito de higienizar as 

mãos na entrada do serviço de alimentação e nunca tiveram 

capacitação sobre boas práticas. Em ambos os 
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estabelecimentos foi detectado que os manipuladores são 

constituídos do gênero masculino, assim evitando o uso de 

esmaltes, maquiagem e adornos. 

Germano et al. (2003) descreveram em seu estudo que 

a maioria das pessoas envolvidas na manipulação de alimentos 

necessita de conhecimentos sobre medidas básicas de higiene 

a serem empregadas em produtos alimentícios, assim como 

desconhecem a possibilidade de serem portadores 

assintomáticos de microrganismos, contribuindo para a 

contaminação do alimento. 

Cardoso et al. (2005) constataram no momento da 

produção de alimentos, que em apenas 40% das cantinas os 

manipuladores mantinham as unhas cortadas e limpas e que 

somente 15% faziam o uso de luvas para manipular os 

alimentos prontos. Ainda observaram que 90% dos 

manipuladores utilizavam adornos e 45% dos manipuladores 

não usavam proteção para os cabelos. 

No estudo realizado por Campo et al. (2006), a 

higienização inadequada das mãos pode permitir a presença 

desses patógenos, no qual, dos quatro funcionários que 

trabalhavam com a fabricação de queijo, três apresentaram-se 

contaminados por Escherichia coli e, em 46 amostras obtidas a 

partir das mãos dos manipuladores investigados, foram 

isoladas oito cepas deste microrganismos. 

 

Matérias- primas, ingredientes e embalagens 

 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 7 nas unidades A e B foi de 33,33%, contidos nas figuras  
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1 e 2. Observados no itens: temperatura das matérias primas e 

identificação do prazo de validade. 

Observou-se que os ingredientes perecíveis como carne, 

camarão e salmão recebidos pelos estabelecimentos, não são 

entregues em condições sob refrigeração apropriada, assim 

podendo está impróprio para o consumo. Visto que os 

restaurantes não armazenam em grandes quantidades seus 

ingredientes não perecíveis, os mesmo não são armazenados 

em local adequado e não tem o controle do PEPS- Primeiro que 

entra, primeiro que sai. Não utilizam ficha controle de estoque 

para verificar datas de validade, entrada e saída dos produtos. 

Estudo realizado por Cardoso et al. (2005) mostrou que 

entre os responsáveis pelo recebimento nos estabelecimentos, 

100% tinham o hábito de verificar a validade dos alimentos, 

85% observavam aspectos sensoriais do produto e 95% 

preocupavam-se em avaliar as condições de embalagem. 

Cardoso et al. (2005), encontrou ainda que 70% procediam à 

separação de alimentos crus diferentes por meio de sacos 

plásticos identificados, 20% realizavam essa prática de vez em 

quando e 10% não mostraram preocupação em separar esses 

alimentos. 

Reolon e Silva (2009) relataram, em estudo com seis 

restaurantes em Medianeira-PR, que na maioria dos 

estabelecimentos o armazenamento da matéria-prima era 

realizado de forma inadequada, com estocagem em lugares 

impróprios, junto com material de limpeza, no chão, em locais 

escuros e sem ventilação. No estudo de Campos et al. (2013) 

em restaurantes do tipo self-service no município de Alfenas-

MG, também foram encontrados elevados percentuais de não 

conformidades relacionadas aos alimentos, como 

armazenamento em local e sob temperatura inadequada. 
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Preparação do alimento 

 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 8 nas unidades A e B foi de (65%), contida nas figuras 1 

e 2. Observados no itens: medidas para minimizar os riscos de 

contaminação cruzada, limpeza das embalagens, 

monitoramento do tempo e temperatura. 

Identificou-se que os manipuladores de alimentos 

utilizam a mesma faca e tabua para cortes de carnes, legumes 

e hortaliças, assim aumentado a contaminação cruzada entre 

as preparações. Os produtos recebidos pra produção não são 

higienizados para devido armazenamento, visto que ao chegar 

no estabelecimento é retirado da sacola plástica e armazenado 

em local destinado aos produtos. Foi detectado e observado as 

temperaturas durante o período de coleta, evidenciando assim 

que as temperaturas não são monitoradas, não atingindo 

temperatura adequada de acordo com a legislação, sendo 

expostas por mais de 3 horas. 

Panza et al. (2005), avaliando as condições higiênico-

sanitárias em um restaurante universitário, verificou, bem como 

no presente estudo, que a faca utilizada para cortar carnes era 

a mesma que cortava verduras, favorecendo assim a 

contaminação cruzada. Segundo Neta et al. (2004), nos 

alimentos crus e cozidos quando preparados nas mesmas 

superfícies, pelos mesmos manipuladores e usando os mesmos 

utensílios, os microrganismos tendem a se disseminar dos 

alimentos crus para os cozidos. 
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Armazenamento e transporte do alimento preparado 

 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 9 nas unidades A e B foi de 100%, contido nas figuras 1 

e 2. Observados nos itens: Identificação dos produtos, 

armazenamento e transporte. 

Verificou-se que os produtos destinados ao transporte 

não contem identificação da data de preparo e o prazo de 

validade, assim o comensal pode estar correndo o risco de 

ingerir alimento não preparado no mesmo dia. O transporte dos 

alimentos é feito por moto boy, não identificado e sem utilizar 

equipamentos devidos para transporte dos mesmos, fazendo 

esse processo em sacola plástica, podendo assim ocasionar 

algum acidente que comprometa a estrutura do alimento 

transportado. 

Monteiro et al. (2014) ao avaliarem as temperaturas de 

armazenamento e de distribuição de alimentos em restaurantes 

comerciais localizados numa instituição pública de ensino de 

Belo Horizonte-MG, observaram que para as preparações frias, 

ocorreram inadequações em 100,0% dos restaurantes 

avaliados e para as preparações quentes, observou-se que 

apenas em um restaurante apresentava valores adequados de 

temperatura. 

Em estudo realizado por Souza et al. (2009), em unidade 

de alimentação hoteleira em Timóteo-MG, ao armazenamento 

e transporte, todos os itens avaliados foram adequados, visto 

que o transporte dos alimentos no hotel é realizado apenas 

room service (serviço de quarto), quando o hóspede solicita 

este serviço. 
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Um estudo, realizado na região de Campinas – SP, por 

Abreu et al. (2001), demonstrou que as preparações 

acompanhadas por molhos são aquelas que mantêm mais a 

temperatura durante o transporte. 

 

Exposição ao consumo do alimento preparado 

 

O percentual de não conformidades referente à 

exposição ao consumo do alimento preparado da unidade A foi 

57,14% e na B foi 42,86% observadas nas figuras 1 e 2. 

Verificou que os manipuladores das unidades A e B não 

utilizam nenhuma forma de procedimento para minimizar 

contaminação do alimento por meio da contaminação cruzada, 

pois os mesmo não efetuam higienização das mãos. 

A temperatura dos equipamentos de conservação à 

quente utilizados para distribuição das refeições e a 

temperatura das preparações não são monitoradas 

regularmente, além do mais, os responsáveis do 

estabelecimento “A” ligam e desligam esses equipamentos, 

com a justificativa de economia de energia. Com isso, as 

preparações ficam sujeitas a multiplicação microbiana. 

Nas tabelas 1 e 2 encontram-se as temperaturas das 

preparações das unidades A e B, verificadas em três horários 

diferentes. Tais temperaturas estão em desacordo com o que 

preconiza a RDC 216/2004, onde os alimentos devem 

permanecer sob temperatura superior a 60°C. 
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Tabela 1: Temperaturas médias das preparações expostas no balcão self 

service do Estabelecimento A, Patos- PB, abril de 2017. 

UNIDADE A 

DIAS 

TEMPERATURA  

ÁS 11H00 

TEMPERATURA  

ÁS 13H00 

TEMPERATURA  

ÁS 15H00 

1º 47.4°C 48.4°C 41.5°C 

2º 39.5°C 43.1°C 35.6°C 

3º 46.2°C 49.5°C 45.8°C 

4º  43.0°C 42.3°C 35.5°C 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

Tabela 2: Temperaturas médias das preparações expostas no balcão self 
service do Estabelecimento B, Patos- PB, abril de 2017. 

UNIDADE B 

DIAS 

TEMPERATURA  

ÁS 11H00 

TEMPERATURA 

ÁS 13H00 

TEMPERATURA 

ÁS 15H00 

1º 54.8°C 53.1°C 36.1°C 

2º 50.3°C 56.4°C 56.1°C 

3º 48.7°C 45.7°C 40.0°C 

4º 44.4°C 47.1°C 35.6°C 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

Os equipamentos de exposição do alimento preparado 

não dispõem de barreiras de proteção que previnam a 

contaminação do mesmo, em decorrência da proximidade ou 

ação do consumidor. 

Faé e Freitas (2014) avaliaram o binômio 

tempo/temperatura de preparações quentes em um restaurante 

self service e encontraram variações de temperatura de 92,6ºC 

a 27,4ºC nas aferições, além de algumas carnes e guarnições 

com exposição por mais de 3 horas consecutivas em 

temperaturas abaixo de 60ºC. 

Resultados semelhantes foram encontrados por São 

José et al. (2011), em unidade de alimentação e nutrição no 

município de Contagem-MG, onde analisaram as temperaturas 
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das preparações onde apresentaram inadequações tomando-

se por base a Portaria CVS 5/2013,10 sendo inferiores a 60ºC, 

resultado encontrado nesse mesmo estudo. 

Cardoso et al. (2015) relatam que das 18 unidades de 

alimentação de seu estudo que utilizavam balcões térmicos, 

50% mantinham a temperatura de conservação inferior a 60ºC 

e 50% mantinham igual ou superior a esse limite, sendo o 

período de distribuição dos alimentos para o público, em média, 

de três horas, estando assim dentro dos padrões estabelecidos. 

Estudo realizado por Oliveira et al. (2008) em cozinhas 

de creches públicas e filantrópicas, observou um índice de 

100% de inadequação na temperatura de exposição dos 

alimentos prontos para o consumo. Constatou-se ainda que as 

refeições eram preparadas com grande antecedência, 

permaneciam por um período maior de 1 hora a menos de 60ºC, 

muitas vezes eram reaquecidas próximo da hora de serem 

servidas, além de não haver nenhum controle de temperatura 

desses alimentos. 

 

Documentação e registro 

 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 11 nas unidades A e B foi de 100% contido nas figuras 1 

e 2. 

Em relação à documentação e registro, nenhum dos 

estabelecimentos possuía o Manual de Boas Práticas e 

Procedimentos Operacionais Padronizados - POPs. 

Em ambos os estabelecimentos, os proprietários não 

tinham consciência da existência do Manual de Boas Práticas 

bem como os POPs. Podendo assim não contribuírem para o 
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melhor funcionamento do seu estabelecimento por falta de 

informações e conhecimento. 

Os dados obtidos foram semelhantes encontrados por 

Seixas et al. (2008), em estudo avaliando o Manual de Boas 

Práticas em dez restaurantes da cidade de Rio Vermelho, BA, 

por meio de uma lista de verificação adaptada às exigências da 

Resolução RDC n º 216 de 15 de setembro de 2004, onde 70% 

não possuíam o MBP. 

Akutsu et al. (2005) relatam a importância dos 

documentos e registros, pois a padronização do processo de 

produção de refeição beneficia o trabalho do nutricionista, 

estabelecendo instruções que possibilitam as operações 

rotineiras, facilitando assim o treinamento dos funcionários, 

facilitando o planejamento do trabalho diário. Para o 

funcionário, esta padronização facilita a execução de tarefas 

sem a necessidade de ordens frequentes, além de propiciar 

mais segurança no ambiente de trabalho. 

Responsabilidade 

O percentual de não conformidades encontrados no 

bloco 12 nas unidades A e B foi de 100%, contido nas figuras 1 

e 2. Observados nos itens: responsabilidade pelas atividades 

de manipulação e capacitação para minimizar os: 

Contaminantes alimentares, Doenças Transmitidas por 

Alimentos (DTA´s), Manipulação higiênica dos alimentos e Boas 

Práticas (BP). 

Observou-se que não existe um responsável técnico 

pelas preparações, assim o proprietário do restaurante pode ser 

notificado se houver alguma interdição do estabelecimento, os 

manipuladores de alimentos explanaram nunca terem 

participado de nenhuma capacitação ou treinamento desde que 

foi contratado pelo restaurante. 
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Vila et al (2014) em estudo realizado em escolas públicas 

em Itaqui- RS possuíam um responsável técnico nutricionista 

que capacitava periodicamente os manipuladores em temas 

relacionados à higiene de alimentos, diferente do encontrado no 

presente estudo. 

De acordo com Rosaneli (2013), a capacidade de 

liderança é fundamental para o profissional de alimentação, 

principalmente para o nutricionista, que assumi uma posição de 

liderança nos serviços de alimentação, garantindo a qualidade 

e a segurança dos alimentos, promovendo modificações e 

sendo responsável por outros profissionais. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Pode-se constatar que os estabelecimentos A e B, 

encontra-se em desconformidades mediante as legislações na 

área de alimentos, uma vez que não atingiram 50% dos itens 

investigados; as maiores inconformidades estão relacionadas 

aos seguintes itens: armazenamento de matéria-prima, 

transporte do alimentos preparado, documentação e registro e 

responsabilidade técnica. 

Foi possível identificar problemas e dificuldades nos 

dois restaurantes da pesquisa e fatores podem estar atrelados 

a esta situação, tais como: falta de responsável técnico que 

possa elaborar o manual de boas práticas e procedimentos 

operacionais padrão, assim como o desperdício, estoque e 

custos das unidades. O responsável técnico também é um 

indicador da qualidade das refeições servidas, ajudando assim 

a definir o perfil da clientela atendida, bem como, a aceitação 

do cardápio oferecido.  
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RESUMO: O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem 
como objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento 
adequado do seu público alvo, através do fornecimento de 
alimentação adequada em qualidade e quantidade durante o 
período escolar. Para a funcionalidade do programa é 
necessário dispor de profissionais nutricionistas, os quais 
exercem determinadas atribuições como planejamento, 
elaboração, acompanhamento e avaliação de cardápios e 
outras atividades. Nessa perspectiva, objetiva-se por meio 
deste trabalho relatar as experiências práticas de discentes do 
curso de Nutrição ao decorrer do estágio não obrigatório em 
alimentação escolar, enquanto profissionais em formação. 
Durante o estágio, realizado no início do ano de 2018, os 
discentes puderam desempenhar ações de investigação, 
supervisão de boas práticas de manipulação, realização de 
pedidos de gêneros alimentícios, confecção de cardápios para 
a coletividade escolar e ações de educação alimentar. Foram 
desenvolvidos 8 cardápios e 4 pedidos mensais de gêneros 

http://www.docente.ufrn.br/lalacristini
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alimentícios. Com relação às supervisões, os manipuladores 
apresentaram-se em desacordo com as boas práticas de 
manipulação. As atividades educação alimentar possibilitaram 
o contato das crianças com alguns tipos de alimentos, 
reconhecendo determinadas frutas e suas funções no 
organismo. Dessa forma, pode-se concluir a importância da 
presença de estagiários de nutrição na alimentação escolar 
como uma oportunidade de acompanhar e vivenciar o papel do 
nutricionista na gestão do programa, e ainda elecancar a 
necessidade de contratação de nutricionistas. 
Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação saudável. 
Educação Alimentar e Nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é 

caracterizado por ser um dos maiores e mais abrangentes 

programas da área de alimentação escolar e de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil, sendo implementado no 

ano de 1955, sofrendo reestruturação posteriormente e 

objetivando contribuir com o desenvolvimento social, 

aprendizagem, crescimento, implantação ou até mesmo, 

resgate de hábitos alimentares saudáveis através de atividades 

de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e fornecimento de 

alimentação saudável (BRASIL, 2006; GOES, 2016). 

Diante dos objetivos do programa, sua principal função é 

a oferta de alimentação saudável, em qualidade e quantidades 

adequadas, atendendo as expectativas das necessidades 

energéticas e nutricionais do seu público alvo durante o período 

letivo (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, o programa assiste toda a comunidade 

escolar de nível básico devidamente matriculada na rede 
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pública e filantrópica de ensino, envolvendo creches, ensino 

fundamental I e II, ensino médio e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) (BRASIL, 2013). 

O planejamento dos cardápios destinados as escolas é, 

de acordo com a resolução do CFN n°465 de 2010, de 

atribuição do nutricionista responsável técnico pelo programa, 

assim como a elaboração, avaliação e acompanhamento, 

averiguando desde a aquisição de gêneros alimentícios à 

distribuição da alimentação aos escolares.  

Esse planejamento é um dos passos que garantem a 

qualidade da alimentação escolar e deve respeitar a cultura 

alimentar local dando preferência a alimentos naturais. Um 

cardápio bem planejado e seguido efetivamente contribuem 

com a aprendizagem, oferta de refeições equilibradas, menos 

desperdícios e ajuda no planejamento de pedidos (BRASIL, 

2008; XEREZ, 2016). 

Além da presença dos nutricionistas nas instituições de 

ensino, também são necessários para a execução das 

preparações dos cardápios os manipuladores de alimentos, 

conhecidos popularmente como merendeiras, que possuem 

extrema importância para a oferta de uma alimentação 

saudável e de qualidade, sendo promotores de hábitos 

alimentares saudáveis através da produção e distribuição das 

refeições, caracterizando um elo entre a alimentação escolar e 

os discentes da escola (SZINWELSKI et al, 2015; MANCUSO 

et al, 2013). 

Além do planejamento dos cardápios, compete ao 

nutricionista vinculado ao PNAE ações obrigatórias e 

complementares. Corrêa et al. (2017) ressalta como ações 

obrigatórias: 
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A realização de diagnóstico do estado nutricional 

dos estudantes; planejamento, elaboração, 

acompanhamento e avaliação do cardápio da 

alimentação escolar, como relatado anteriormente; 

capacitação de recursos humanos; controle de 

qualidade higiênico sanitário; elaboração e 

implantação do Manual de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação e Controle para Unidade 

de Alimentação e Nutrição (UAN); participação do 

processo de licitação e da compra direta da 

agricultura familiar para aquisição de gêneros 

alimentícios, no que se refere à parte técnica; 

interagir com os agricultores familiares e 

empreendedores familiares rurais e suas 

organizações, de forma a conhecer a produção 

local inserindo esses produtos na alimentação 

escolar; coordenar e realizar ações de Educação 

Alimentar e Nutricional (EAN), entre outras. 

Como visto anteriormente, as atividades de EAN também 

são de atribuição do nutricionista e devem ser realizadas por 

meio de ações estratégicas para que garantam a SAN e o 

Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA). Além disso, 

essas ações são desenvolvidas com o intuito de auxiliar e 

diminuir o crescente número de problemas alimentares e 

nutricionais existentes no país. Nesse contexto, o ambiente 

favorável para a realização dessas atividades se configura a 

escola, mostrando-se como um elo entre as políticas de 

educação e saúde, gerando reflexões entre várias temáticas, 

incluindo a alimentação (CFN, 2018; SANTIAGO, 2016). 

Nesse sentido, o objetivo do referente estudo é relatar as 

experiências de discentes do curso de nutrição durante estágio 

não obrigatório em nutrição e alimentação escolar,  

identificando as atribuições do nutricionista e desenvolvendo 

ações que remetem às práticas de um profissional dessa área. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho, constitui um relato de experiência 

tendo como foco o estágio não obrigatório na área de nutrição 

e alimentação escolar, realizado no período de 26 de março à 

27 de julho do ano de 2018, totalizando carga horária semanal 

de 20 horas. As atividades do estágio foram realizadas na 

Secretaria Municipal de Educação e nas escolas municipais da 

cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. 

O estágio contou com a participação de duas estagiárias 

graduandas do curso de nutrição em conjunto com a equipe da 

alimentação escolar do município, incluindo a nutricionista 

responsável pelo PNAE e a coordenadora da merenda escolar. 

O estágio foi firmado numa parceria entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a prefeitura, 

representada pela Secretaria de Educação do município de 

Santa Cruz. 

As tarefas desenvolvidas ao decorrer do estágio foram 

de investigação, como também, supervisão da postura das 

merendeiras de acordo com o estabelecido pela legislação, 

envolvendo a segurança no trabalho, higienização pessoal e 

boas práticas de manipulação. Além disso, houve a realização 

dos pedidos de gêneros alimentícios e confecção de cardápios 

para a coletividade escolar incluindo as creches e o ensino 

fundamental, tanto da zona rural como da zona urbana da 

cidade. Realizou-se também a supervisão do recebimento dos 

gêneros alimentícios, e por fim, a execução das ações de EAN 

que tiveram como público alvo as crianças das creches 

municipais localizadas na zona urbana. 
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As atividades de investigação foram realizadas nas 

primeiras semanas do mês de abril, quando visitaram-se as 

escolas da cidade. Durante esses momentos foi iniciado um 

diálogo breve com os manipuladores de alimentos da 

instituição, colhendo informações acerca das quantidades de 

gêneros alimentícios utilizados para o preparo das refeições 

destinadas aos alunos. Foi averiguado também o per capita 

teórico dos alimentos e as quantidades destinadas aos 

preparos, assim como o suprimento de gêneros alimentícios até 

um novo período de reabastecimento. 

As tarefas destinadas a supervisão, assim como as de 

investigação, eram realizadas no âmbito escolar na presença 

das merendeiras, avaliando através de observação se as 

mesmas faziam uso ou não, de adereços, toucas, calças 

compridas, sapatos fechados e unhas esmaltadas. 

 A confecção dos cardápios era desenvolvida sempre de 

um mês para o outro, durante os meses de abril, maio, junho e 

julho. Foram produzidos a princípio, por meio das graduandas 

em nutrição, cardápios qualitativos, se pensando na 

harmonização das preparações, nos alimentos permitidos pelo 

PNAE, recebimento dos gêneros alimentícios e a perecibilidade 

dos alimentos. 

Após a confecção dos cardápios qualitativos, foram 

realizados cálculos das quantidades totais de gêneros 

alimentícios por escola, e posteriormente foram visualizadas as 

quantidades totais de cada gênero para a realização do pedido 

final aos fornecedores, averiguando se o custo total do pedido 

se adequava ao estimado pelo recurso financeiro disponível. A 

descrição do cálculo está apresentado no quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1. Descrição do cálculo para quantificação de gêneros 

por escola a partir do cardápio qualitativo. 

Quantidade de 

gênero alimentício 

por escola 

(Per capita x N° de alunos matriculados 

na escola x 4 x N° de vezes que esse alimento 

aparece no cardápio*) + 10%** 

Fonte:Fonseca; Santana, 2012. *Lembrando que se o alimento aparecer 2 

vezes no mesmo dia, contabiliza uma única vez; **Margem de segurança 

 

Após a realização de todos os cálculos por escola, soma-

se os gêneros igualitários (feijão com feijão, arroz com arroz) 

resultando no total de cada gênero de todas as instituições. 

Após o resultado total, eram realizados os pedidos, mas antes 

é necessário visualizar o montante empenhado em cada 

pedido. Com isso, foram realizados novos cálculos como 

apresentados a seguir (Quadro 02).  

 

Quadro 2. Descrição dos cálculos utilizados nos pedidos de 

gêneros.  

Valor total de cada gênero 

Quantidade total de cada  gênero 

(kg, L, pacote) x Valor unitário 

(valor da licitação) 

Valor total do pedido 
Somatório dos valores totais de 

todos os gêneros alimentícios 

Autoria: Propria. 
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Vale ressaltar que os pedidos eram realizados sempre a 

depender das datas de entregas dos fornecedores e 

reabastecimento das escolas. 

Os recebimentos dos gêneros alimentícios eram 

realizados no almoxarifado, localizado na Secretaria Municipal 

de Educação. Os produtos que davam entrada no local eram 

vistoriados, pelas estagiárias e nutricionista, observando e 

conferindo a validade, embalagem, quantidade e peso dos 

produtos. A sequência de recebimento se dava da seguinte 

maneira: alimentos como leite eram recebidos semanalmente, 

produtos cárneos, legumes, verduras e frutas eram recebidos 

quinzenalmente, e os produtos como feijão, arroz ou menos 

perecíveis, mensalmente, assim como eram distribuídos nas 

escolas. 

Com relação às ações de EAN, as mesmas foram 

realizadas nas salas de aula das creches com as crianças de 2 

a 5 anos de idade. Para a execução da atividade, se 

desenvolveu um teatro com mamulengos tendo como 

personagens principais as frutas, no qual cada uma delas 

relatava suas funções no organismo. De forma lúdica a 

apresentação incentivava o consumo de frutas e o 

reconhecimento das mesmas pelas crianças. A estratégia de 

intervenção está expressa no tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3. Dinâmica de intervenção  

Atividade Objetivo Aplicação 

Teatro de 

mamulengo

s 

Despertar nas crianças 

o reconhecimentodas 

frutas e suas funções, 

além do incentivo ao 

consumo desses 

alimentos, de forma 

lúdica. 

As crianças são 

reunidas em sala de 

aula e as graduandas 

desenvolvem o teatro 

com os mamulengos, 

onde os personagens 

são frutas que 

contam suas próprias 

histórias. 

Fonte: Silva; Neves; Netto, 2016 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com as informações da Secretaria Municipal 

de Educação de Santa Cruz/RN, o município dispõe de 25 

escolas, das quais 11 estão localizadas na zona urbana e 14 na 

zona rural. Dentre as 25 instituições incluem-se creches 

responsáveis por crianças de 2 a 5 anos de idade e escolas que 

atendem o ensino fundamental I e II. O horário de 

funcionamento se dá nos turnos matutino, vespertino e noturno 

para as escolas que recebem Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). A tabela 4 a seguir demonstra o quantitativo de vagas 

disponibilizadas pelo município e as vagas ocupadas.  

Com o fornecimento do total de vagas ocupadas por 

escola, desenvolveu-se cardápios para toda a comunidade 

escolar e posteriormente o pedido de gêneros alimentícios, 

totalizando 8 cardápios durante todo período de estágio, 

destinados ao ensino fundamental I e II e às creches, e um total 

de quatro pedidos mensais. Desse modo e sabendo-se que a 
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distinção de faixa etária é uma orientação do próprio programa, 

os cardápios foram planejados e diferenciados de acordo com 

a idade dos estudantes e suas necessidades (BRASIL, 2006). 

 

Tabela 4. Quantitativo de vagas disponíveis e ocupadas no 

município. 

Número de 

instituições no 

município 

Total de vagas 

disponíveis 
Vagas ocupadas 

25 6.189 3.900 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz, 2018 

 

O acesso a uma alimentação saudável é de grande 

importância quando se pensa na faixa etária e na fase de 

crescimento e desenvolvimento dos escolares beneficiados 

pelo PNAE, por isso as crianças necessitam de alimentos 

nutritivos ao decorrer de seu dia (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 

2017). 

A partir dos oito cardápios elaborados, obteve-se 08 

preparações completas, 02 preparações doces, onde uma 

delas se repete pelo menos uma vez durante a semana, 03 

ofertas de alimentos industrializados e a ausência da oferta de 

frutas. A tabela 5 abaixo demonstra alguns alimentos ofertados 

nos cardápios. 

Com relação a oferta de frutas, é perceptível a ausência 

desses alimentos nos cardápios ofertados, indo contra a 

recomendação do PNAE, a qual preconiza a oferta de 3 porções 

de frutas durante a semana, não contabilizando sucos de frutas. 

A justificativa disponibilizada para o não fornecimento desses 
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alimentos foi a perecibilidade e a ausência de modo de 

armazenamento nas escolas. 

 

Tabela 5. Alimentos ofertados nos cardápios escolar 

Preparações presentes na alimentação escolar 

● Risoto de frango 

● Arroz de leite com paçoca 

● Feijão preto, arroz e carne cozida 

● Creme de frango com arroz 

● Bebida láctea 

● Biscoito doce ou salgado com vitamina de frutas 

● Papa ou mingau 

● Canja de Frango 

● Cuscuz com frango 

● Macarronada 

Autoria: Própria. 

 

Além disso, há a oferta de preparações doces pelo 

menos duas vezes na semana, como estabelecido pelo 

programa, limitando-se a oferta de doces em duas porções. 

Porém, as preparações completas, dotadas de carboidrato, 

proteína e os legumes que entram na preparação, compõe a 

maioria da oferta dos dias dos cardápios. 

Segundo Soares (2011) existem vários fatores para a 

inserção de alimentos nos cardápios escolares, fatores como o 

número reduzido de funcionários, a infraestrutura precária das 

unidades escolares, a falta de equipamentos apropriados para 

a realização das preparações e a complexidade do processo de 

abastecimento do programa. Esses fatores apontados pelo 

autor são visualizados também nas unidades escolares do 

município estudado. 
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Barioni, Branco e Soares (2008), relatam que para 

elaboração dos cardápios deve-se seguir as três regras básicas 

de Pedro Escudeiro, garantindo variabilidade dos alimentos 

ofertados, disponibilidade de alimentos de forma moderada e 

oferta de todos os grupos alimentares. 

Ainda, considerando o planejamento de cardápio como 

uma atribuição do nutricionista do PNAE, é importante ressaltar 

a presença de apenas um profissional nutricionista para o total 

de 3.900 alunos matriculados no município. O Conselho Federal 

de Nutricionistas (CFN), aponta que ao atendimento de 2.501 à 

5.000 alunos, deve contar com três nutricionistas e um 

responsável técnico para a execução das ações do programa 

(BRASIL,2010). 

Em relação aos pedidos, os mesmos foram elaborados 

após o cardápio qualitativo, visualizando os alimentos utilizados 

para o fornecimento das refeições. A partir dos cálculos 

apresentados na metodologia deste trabalho, os pedidos finais 

dos gêneros foram produzidos. E a tabela 6 demonstra de forma 

ilustrativa o pedido final, junto ao valor total estimado.  

Entende-se por segurança alimentar e nutricional o 

acesso universal, regular e permanente à alimentação de 

qualidade, no que se refere tanto às condições higiênico 

sanitárias como as propriedades nutricionais dos alimentos 

consumidos, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, garantindo a 

integridade e preservação da qualidade de vida, uma vez que 

sendo seguros, não devem oferecer riscos à saúde dos 

comensais (BRASIL, 2017).  
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Tabela 6. Relação de pedidos. 

Gênero 

alimentício 

Unidade Quantidade Preço 

unitário 

Valor 

total 

Fornecedor

/ Licitação 

Feijão 

Carioca 

kg 100 5,0 500 Luis 

Arroz 

Branco 

kg 200 4,0 800 João 

Valor total 

do pedido 

--- 1.300 --- 

Autoria: Própria  

 

A preocupação em ofertar o alimento saudável e com 

garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e 

tecnológica aos escolares é o principal objetivo frente à uma 

cadeia de processos, que vai desde a produção até a 

distribuição (BRASIL, 2012). 

No contexto da promoção a saúde e segurança alimentar 

e nutricional dos escolares, os manipuladores de alimentos são 

responsáveis por toda manipulação da alimentação fornecida 

aos educandos, mostrando-se essenciais para garantir uma 

alimentação segura, longe de riscos de contaminação, tendo 

em vista a utilização de boas praticas de manipulação. 

Consequentemente, evitando o desencadeamento de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA), infecções e intoxicações 

alimentares. 

Nesse sentido, o manipulador de alimentos passou a ser 

ponto crucial nesse processo não somente por preparar a 

alimentação, mas, principalmente, pela responsabilidade que 

tem em garantir a oferta de alimentos seguros aos alunos, 

devendo assim possuir consciência de sua importância e 

valorizar sua função social (BRASIL, 2006; SILVA, 2015). 



A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

DE NUTRICIONISTAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

698 
 

Ao que concerne aos manipuladores, os mesmos são de 

fundamental importância para a elaboração da alimentação 

escolar, porém são uns dos maiores transmissores de agentes 

patológicos aos alimentos quando não capacitados e 

paramentados de forma adequada (MEDEIROS; CARVALHO; 

FRANCO,2015). 

Diante disso, nas visitas realizadas às instituições de 

ensino da zona urbana, observou-se que a maioria dos 

manipuladores de alimentos utilizavam adereços e 

inadequação nas vestimentas apropriadas para a manipulação 

da alimentação, ou seja, não faziam uso das boas práticas 

aplicadas ao trabalho, nem a higienização pessoal, colocando 

em perigo de contaminação biológica e física a alimentação 

oferecida aos escolares.  

Assim como encontrado no estudo de Silva, Santos e 

Soares (2015) onde o uso de roupas pessoais pelos 

manipuladores no horário de trabalho e o uso de adornos 

pendurados em suas vestimentas eram presentes. Dessa 

maneira, os pontos aqui elencados estão em desacordo com a 

resolução nº 216 de 2004.  

A RDC 216 (2004) ressalta que, os manipuladores de 

alimentos não devem fazer uso de adornos, unhas esmaltadas 

e devem ser dotados de vestimentas conservadas e limpas, 

apropriadas ao trabalho, além de serem utilizadas somente no 

local de exercício e os adereços guardados em locais 

específicos e apropriados. 

Deste modo, devem ser adotadas medidas preventivas e 

de controle em toda a cadeia de alimentos, desde sua origem 

até o preparo para o consumo. O melhor meio de incluir as boas 

práticas de higiene é através da implementação de capacitação 

que ocorram regularmente trazendo informações novas, 
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inovando na forma de apresentar tais informações e 

principalmente conscientizando e sensibilizando os 

manipuladores (BRASIL, 2004). 

Vale ressaltar que foram, e sempre que possível, são 

realizadas capacitações de boas práticas de manipulação com 

as merendeiras, porém é perceptível pelas visitas que as 

mesmas são bastante resistentes a mudanças nos seus 

comportamentos, principalmente no tocante aos adornos. 

Além disso, um fato que influencia nesse contexto é a 

presença de apenas um nutricionista atuante na alimentação 

escolar para exercer diversas funções como: planejar, 

supervisionar e avaliar cardápios (ABREU; SPINELLI; PINTO, 

2009), incapacitando o profissional de supervisionar as 

instituições diariamente. 

Considerando que parte dos indivíduos usuários do 

programa integram um grupo vulnerável com condições 

socioeconômicas precárias, a alimentação escolar constitui um 

dos alicerces mais importantes para o correto desenvolvimento 

infantil, logo as necessidades nutricionais devem estar 

ajustadas adequadamente ao público a que se destina, bem 

como sua segurança higiênico-sanitária (FERNANDEZ et al, 

2012). 

No que diz respeito ao per capita, pode-se defini-lo como 

uma expressão utilizada para caracterizar a quantidade de um 

alimento de forma individualizada (BRASIL,2013). Dessa 

maneira, os per capitas alimentares teóricos calculados para a 

coletividade escolar, de acordo com os diálogos desenvolvidos 

com os manipuladores, foram em sua grande maioria 

reajustados, principalmente os per capitas protéicos. 

Consequentemente, aumentou-se a quantidade de gênero 

utilizado, devido a novas demandas de alunos na escola ou 
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quantidades insuficientes em relação ao período de 

reabastecimento de gêneros alimentícios, gerando um pedido 

de maior quantidade de alimentos, principalmente os proteicos. 

Amaral (2008) aponta que o fornecimento do per capita 

alimentar adequado é de grande importância quando se pensa 

que o mesmo esta diretamente ligado ao planejamento 

alimentar e ao número de refeições, proporcionando equilíbrio 

as preparações, quantidade ideal de gêneros alimentícios por 

pedido e orientação de pedido de reabastecimento das escolas, 

para que não haja falta de alimentos ou desperdícios.  

Teixeira et al (2010) supõe que a elaboração de per 

capitas práticos, próprios do serviço, são capazes de 

estabelecer equilíbrio na elaboração de cardápios. 

Nesse sentido, o planejamento de cardápios é de 

fundamental importância para a execução das preparações que 

são ofertadas não só no PNAE, mas em qualquer UAN, já que 

visa garantir uma alimentação variada, balanceada e saudável 

que satisfaça as necessidades nutricionais dos indivíduos a 

partir da caracterização da clientela do estabelecimento 

(ALMEIDA, 2007). 

Dessa forma, o planejamento é considerado a base para 

todo processo produtivo, pois este irá guiar todas as etapas do 

fluxo produtivo, já que é a partir dele que controla-se e verifica-

se vários outros dados que influenciam diretamente a produção, 

como a seleção de fornecedores, o tipo de gêneros, a aquisição 

e o modo de preparo das refeições (ROSA; MONTEIRO, 2014). 

Em relação ao recebimento e o armazenamento de 

alimentos, esses são alguns dos pontos que estão ligados a 

qualidade da alimentação ofertada a coletividade (BRITO et al., 

2015). O recebimento de gêneros nas escolas foi acompanhado 

pelas estagiárias e nutricionista, que vistoriaram embalagens, 
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prazos de validade, peso dos alimentos e notas fiscais. Dessa 

forma, não foram pontuados como pontos críticos em relação a 

qualidade alimentar.  

O armazenamento prévio dos alimentos se dava no 

almoxarifado da Secretaria de Educação do município, onde em 

seguida seria encaminhado às escolas, sendo dotado de 

estrados onde concentravam-se os alimentos como feijão, 

arroz, macarrão, açúcar, entre outros, além de alimentos como 

carne, frango, polpas de frutas, que eram armazenados em 

freezers distintos, destinados a esses alimentos, assim como 

leite e legumes.  

Cuidados com os gêneros alimentícios frente ao seu 

recebimento e armazenamento, contribuem para o controle da 

matéria prima, garantindo o cuidado contra a contaminação, 

podendo reduzir as perdas da qualidade nutricional, a 

deterioração e desperdício de alimentos, além de prevenir 

possíveis intoxicações e infecções alimentares (ABERC, 2003). 

Além disso, esta política não limita-se apenas a ofertar 

uma alimentação de qualidade, mas também a realizar 

atividades voltadas para a educação nutricional, visto que está 

vinculada à qualidade de vida desse público especificamente. 

Assim, as ações de EAN foram realizadas através de 

metodologias lúdicas, atingindo a participação média de 1200 

alunos, de faixa etária entre 2 a 5 anos de idade. 

Foi possível observar ao decorrer do processo das ações 

a interação direta e entusiasmo das crianças diante das 

atividades desenvolvidas, relatando suas preferências 

alimentares, fazendo questionamentos e respondendo 

perguntas sobre a história apresentada. Além da interação, as 

crianças conseguiram reconhecer as frutas e seus benefícios 

para o organismo mesmo que de forma simples. Conseguiram 
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também, interiorizar a importância do consumo desses 

alimentos, possibilitando assim, construção de saberes e a 

influência sobre hábitos alimentares saudáveis. 

Logo, foi perceptível que a atividade de EAN 

desenvolvida com as creches foi de grande valia para o 

reconhecimento de frutas e vegetais pelas mesmas, além de 

contribuir para a implementação de novos cardápios. 

Com uma série de intervenções similares, os autores 

Silva, Neves e Netto (2016) demonstraram em seu estudo 

resultados muito semelhantes ao encontrado em nossas ações, 

como interação, animação, interesse e expressão de hábitos e 

preferências alimentares, por meio das crianças participantes 

do estudo. Além disso, os autores apontam também que a 

infância é o melhor período para a promoção de hábitos 

saudáveis, tendo em vista que as atividades realizadas na fase 

adulta não surtem o efeito necessário para a modificação de 

hábitos em geral.  

Diante dos fatos aqui mencionados, pode-se destacar as 

varias atribuições desenvolvidas pelos profissionais 

nutricionistas e ainda, elencar a importância e necessidade de 

mais estagiários de nutrição na alimentação escolar como 

espaço propício à aprendizagem, despertando as habilidades e 

potencialidades inerentes aos futuros nutricionistas. 

 

CONCLUSÕES  

 

As atribuições do profissional nutricionista no campo de 

atuação da alimentação escolar foram visíveis ao decorrer do 

estudo, apresentado o quão importante é a sua presença nesse 

eixo. 
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Porém, algumas inadequações também podem ser 

apontadas ao decorrer do processo, como a ausência da oferta 

de frutas nos cardápios, a atuação dos manipuladores com uso 

de adornos e uniformes em não conformidade, sendo esses 

fatores preocupantes para a integridade da alimentação 

ofertada aos escolares. 

Já as demais atividades desempenhadas se mostraram 

em conformidade ou em períodos de constante mudança como 

é o caso dos per capitas alimentares. Porém para desenvolver 

essa atividade é preciso que o nutricionista disponha de mais 

tempo de forma a desempenhar um trabalho mais efetivo. 

Desse modo, as atividades realizadas pelo nutricionista 

são de grande importância, mas também, de amplos desafios, 

tendo em vista que não há disposição adequada de 

profissionais segundo as recomendações do CFN, havendo 

dessa forma sobrecarga do profissional, que desempenha 

inúmeras tarefas e funções ao mesmo tempo. 

Diante do exposto é perceptível a importância e riqueza 

da presença de estagiários de nutrição na alimentação escolar 

tanto como uma oportunidade prática de acompanhar e 

vivenciar o papel do nutricionista na gestão desse importante 

programa, que transpassa o âmbito nutricional e atinge a esfera 

social, quanto como um suporte significativo ao nutricionista 

gestor no intuito de sanar a deficiência em número de 

nutricionistas gestores do PNAE no município.  

Destarte, com tal contribuição a gestão do PNAE ganha 

olhos que permitem uma melhor visualização das inadequações 

higiênico-sanitárias e de per capitas nas escolas, possibilitando 

também ações de educação alimentar e nutricional, que são 

significativas não só para o público alvo, mas também para 
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quem planeja e as executa, além de permitir a realização de 

capacitações com manipuladores em maior frequência. 

Por fim, torna-se necessário a contratação de outros 

profissionais nutricionistas, como também um melhor 

monitoramento quanto a supervisão e capacitação dos 

manipuladores de alimentos, com o intuito de evitar 

contaminação e ainda garantir a oferta de frutas aos discentes 

com o objetivo de promover e disponibilizar alimentos cada vez 

mais saudáveis. 
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RESUMO: A educação nutricional representa um importante 
método de influenciar bons hábitos alimentares, sobretudo de 
pré-escolares, já que é nessa fase que ocorre a formação dos 
desses hábitos. Todavia, considerando que o grupo familiar é o 
principal agente influenciador das escolhas alimentares das 
crianças, torna-se necessário desenvolver atividades de 
educação nutricional com os infantes e seus responsáveis, 
visando a adesão familiar. Neste sentido, o objetivo do presente 
estudo é relatar as atividades de educação nutricional 
desenvolvidas com pré-escolares e seus responsáveis em uma 
creche do município de Picuí-PB. As atividades com os pré-
escolares ocorreram em quatro dias, sendo realizadas através 
de placas expositivas, pirâmide alimentar, jogo “hora das 
compras”, e rodas de conversa. As atividades com os 
responsáveis aconteceram ao quinto dia, e foi realizada através 
de uma roda de conversa baseada após a exibição do 
documentário “Muito Além do Peso”. Os resultados obtidos 
foram extremamente positivos, já que as crianças 
demonstraram bastante entendimento com relação aos 
alimentos, empenho com atividades, e interesse em aplicar o 
conhecimento obtido ao cotidiano. Já os responsáveis, 
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reconheceram a influência que exercem sobre os hábitos 
alimentares dos infantes e se comprometeram a buscar ao 
máximo alternativas alimentares adequadas para todo o grupo 
familiar. Diante do exposto, torna-se perceptível que trabalhar 
educação nutricional por meio da união da escola com o grupo 
familiar surte efeitos ainda mais satisfatórios. 
Palavras-chave: PNAE. Hábitos alimentares. Alimentação 

adequada. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fase pré-escolar representa um período no qual a 

alimentação desempenha função importante ao que concerne 

o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Nesta fase, 

ocorre a formação dos hábitos alimentares que poderão ser 

consolidados e serem levados para toda a vida (BRASIL, 2013). 

De acordo com Kock e Leite (2014) a mudança dos 

hábitos alimentares da população, ao que diz respeito à uma 

maior preferência alimentar voltada para a praticidade, vêm 

tornando crescente o consumo de alimentos industrializados. 

Em consequência disso, o desenvolvimento de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como obesidade, 

diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares e distúrbios endócrinos e metabólicos também 

encontram-se em ascenção. 

A prevalência de crianças com excesso de peso ou 

obesidade é uma crescente tanto em países desenvolvidos 

como em países em desenvolvimento. Nos países em 

desenvolvimento, a proporção de crianças com essa condição 

aumentou de 8,1% para 12,9% para os meninos e de 8,4% para 

13,4% para as meninas (LOBSTEIN et al., 2015; NG et al., 

2014).  Na América Latina, estima-se que 3,8 milhões de 
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crianças com idade menor que cinco anos possuem excesso de 

peso ou obesidade (RIVERA et al., 2014). No Brasil, por sua 

vez, um estudo realizado por  Meller, Araújo e Madruga (2014) 

com 4.388 crianças com idade inferior a cinco anos mostrou que 

a prevalência de excesso de peso foi de 6,6%.  

Em decorrência disso, Smeltzer e Bare (2005) afirmam 

que utilizar educação em saúde desde a infância é uma 

estratégia para diminuir o desenvolvimento e os custos com 

doenças, tendo em vista que, por meio da prevenção, é possível 

promover a saúde ainda na infância. Azevedo et al. (2013) 

acrescentam que a educação tem por objetivo possibilitar o 

desenvolvimento das capacidades dos indivíduos em condição 

de aprendizagem, como instrumento de autorrealização, e não 

simplesmente “propagar” conhecimentos de uma pessoa para 

outra. Deste modo, considerando-se que os hábitos e práticas 

de saúde são formados precocemente na vida, as crianças 

devem ser encorajadas a desenvolver atitudes de saúde 

adequadas. 

Para tanto, Carmo, Castro e Novaes (2013) adicionam 

que incluir as atividades de educação alimentar e nutricional por 

meio de um processo ativo, lúdico e interativo no cotidiano 

dessas crianças é extremamente importante, para que seja 

despertado o interesse por práticas e hábitos alimentares 

saudáveis, tendo em vista que as crianças em período pré-

escolar representam um grupo etário que se caracteriza por 

uma grande curiosidade e interesse pelo ambiente que o 

cercam e por tudo que nele está inserido. 

Além disso, Oliveira, Costa e Rocha (2017) afirmam que 

o processo de aprendizagem realizado de forma lúdica, 

provavelmente também influencia o desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento, da socialização, da iniciativa e da 
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auto-estima, condicionando o indivíduo para ser um cidadão 

capaz de enfrentar desafios e participar na construção de um 

mundo melhor. Deste modo, o brincar e o jogar representam 

atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual do 

ser humano. 

Contudo, as escolhas alimentares dos pais ou 

responsáveis, em relação a quantidade e qualidade dos 

alimentos podem determinar o comportamento alimentar das 

crianças. Deste modo, os responsáveis possuem uma forte 

influência e desempenham um importante papel na formação 

dos hábitos alimentares destas (BAEK; PAIK; SHIM, 2014; 

SCAGLIONI et al., 2011; SILVA; COSTA; GIUGLIANI, 2016). 

Por isso, faz-se necessário que as  atividades de educação 

alimentar e nutricional, realizadas normalmente em âmbito 

escolar, permitam a participação dos pais, para que toda a 

família tenha acesso às informações e que seja possível a 

adesão à hábitos alimentares adequados. 

Neste sentido, o objetivo do presente estudo consiste em 

relatar as atividades de educação alimentar e nutricional 

desenvolvidas com pré-escolares e seus respectivos 

responsáveis em uma creche localizada no município de Picuí-

PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, que consiste em expor as atividades de educação 

alimentar e nutricional, desenvolvidas por discentes do curso de 

nutrição, direcionadas para pré-escolares e seus respectivos 

pais ou responsáveis, no  âmbito da creche Marivalda 
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Cassimiro dos Santos, localizada na zona urbana do município 

de Picuí-PB. 

As atividades aconteceram no mês de maio de 2018 e 

tiveram duração de uma semana. Por se tratar de crianças na 

dependência de uma creche, foi assinado pela diretora um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

garantindo, deste modo, a autorização para a realização das 

atividades. 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

COM OS PRÉ ESCOLARES 

 

As atividades ocorreram durante quatro dias, 

abrangendo as crianças matriculadas no turno matutino e 

vespertino, com faixa etária entre três a seis anos. As quais, 

foram realizadas separadamente, por turmas, na presença da 

professora responsável, para que esta tivesse um contato com 

os temas abordados e desenvolvesse uma aptidão para 

trabalhar o contexto da educação alimentar e nutricional, 

objetivando o contato contínuo das crianças com as práticas 

alimentares adequadas. 

Na atividade I, que aconteceu durante o primeiro dia, 

foram expostas placas didáticas com fotos de alimentos 

saudáveis (in natura e minimamente processados) e não 

saudáveis (alimentos ultraprocessados) com o intuito de avaliar 

a percepção dos alunos em relação aos alimentos e suas 

preferências. Além disso, foi possível destacar a importância de 

se manter hábitos alimentares saudáveis. Ao final, as crianças 

indicavam quais alimentos poderiam influenciar o 

desenvolvimento de doenças crônicas e/ou deficiências 

nutricionais.  
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A atividade II, por sua vez, realizada no segundo dia, 

abordou a pirâmide alimentar, que após a explicação detalhada, 

os alunos foram desafiados a fixar as imagens dos alimentos na 

pirâmide confeccionada de EVA (Espuma Vinílica Acetinada), 

com o objetivo de influenciar o conhecimento dos grupos 

alimentares. 

Já a atividade III foi intitulada “Hora das compras”, a qual 

aconteceu no terceiro dia e consistiu na distribuição na sala de 

aula de imagens de alimentos saudáveis e não saudáveis, 

nesta, as crianças receberam o desafio de montar sua própria 

feira de acordo com os conhecimentos obtidos nas atividades 

anteriores em relação aos alimentos e suas propriedades. 

Ao quarto dia, foi realizada a atividade IV, que funcionou 

como uma roda de conversa com as crianças. A conversa foi 

conduzida através de cinco plaquinhas didáticas que continham 

expressões faciais em uma escala de “gosto muito” até 

“desgosto muito”, as quais deviam ser levantadas de acordo 

com a afeição do aluno por determinado alimento citado durante 

a conversa. 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

Foi realizada uma roda de conversa com os pais e 

responsáveis pelas crianças, na presença das discentes de 

nutrição que estavam conduzindo as atividades supracitadas e 

da nutricionista responsável técnica pela alimentação escolar 

do município. 

 A roda de conversa se deu início com a exibição do 

trailer do documentário “Muito além do peso”, sendo seguida 

por um debate que abordou os seguintes temas: Influência dos 
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pais na alimentação das crianças; influência da mídia; 

ingredientes ocultos nos alimentos; leitura de rótulos; e 

importância da alimentação escolar. Além disso, também foram 

esclarecidas dúvidas e questionamentos relacionados ao 

cardápio implantado na creche, bem como as estratégias 

impostas para garantir uma alimentação escolar de qualidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante os quatro dias de atividades com pré-escolares, 

participaram, em média, 70 crianças distribuídas entre os turnos 

matutino e vespertino. Os resultados foram baseados através 

da observação do envolvimento e desenvolvimento das 

crianças perante as atividades propostas. 

Na atividade I os resultados foram extremamente 

positivos, tendo em vista que os alunos demonstraram bastante 

empenho e dedicação para exemplificar o que significa uma 

alimentação adequada, além de se mostrarem interessados em 

transmitir todo o conhecimento obtido para os seus pais ou 

responsáveis. Todavia, apesar de a grande maioria demonstrar 

uma grande afeição por alimentos industrializados, foi 

perceptível um certo conhecimento em relação aos males que 

estes podem provocar, tendo em vista que, quando 

questionados, sabiam identificar quais alimentos podem ser 

propulsores de doenças crônicas não transmissíveis, como 

diabetes mellitus e hipertensão arterial, ainda, quando 

questionados, acrescentaram que os alimentos açucarados 

podem “estragar os dentinhos” (Figura 1). 
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Figura 1. Atividade de educação alimentar e nutricional I. 

 
     Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

Prado et al. (2016) também desenvolveram atividades de 

educação alimentar e nutricional direcionadas para crianças 

nas fases pré-escolar e escolar, com foco em alimentação 

saudável, e com ênfase na redução do consumo de alimentos 

considerados poucos saudáveis, como alimentos açucarados, 

refrigerantes e frituras. Coincidentemente, também buscaram 

influenciar o consumo de frutas, hortaliças e da alimentação 

escolar, em detrimento de lanches poucos saudáveis trazidos 

de casa para serem consumidos no ambiente escolar. 

Ao que concerne a atividade II, após a explicação 

detalhada de forma lúdica, cerca de 90% das crianças não 

apresentaram grandes dificuldades na organização da pirâmide 

alimentar de acordo com os grupos alimentícios. As crianças 

mais novas demonstraram um aprendizado mais lento, 



ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COM PRÉ-ESCOLARES E SEUS 

RESPONSÁVEIS COMO UMA ESTRATÉGIA PARA A ADESÃO FAMILIAR 

716 
 

entretanto, de modo geral, os resultados foram extremamente 

positivos. 

Kock e Leite (2014) esclarecem que a Pirâmide Alimentar 

representa um instrumento de orientação nutricional que 

desempenha a função de facilitar o entendimento de uma 

alimentação saudável, sendo constituída por oito grupos de 

alimentos, divididos em quatro níveis, apresentados da base ao 

topo da pirâmide. Porém, para a obtenção de bons resultados 

com as crianças através da utilização desse instrumento, é 

necessário utilizar a metodologia mais lúdica possível, para 

torna-lo mais compreensível e interessante para esse público. 

Já com relação a atividade III, intitulada “Hora das 

Compras”, as crianças demonstraram muita satisfação ao 

executa-la. Nesta, os infantes tiveram a oportunidade de 

desenvolver a autonomia e de expressar opiniões, gostos, 

hábitos, preferências e experiências alimentares. Diante disso, 

é necessário reforçar a importância da inserção da criança nas 

atividades cotidianas da família, como no momento das 

compras e execução das refeições. 

Gwozdz e Reisch (2011) relatam que, na sociedade 

contemporânea, há um espaço social específico para a criança, 

tendo status de cliente, comportando-se como alguém que 

escolhe, determina e compra, classificada como consumidora 

exigente, por isso, influenciar tal prática no cotidiano das 

crianças, além de influenciar hábitos alimentares saudáveis, 

também promove e fortalece o senso crítico.  

O fortalecimento desse senso crítico é extremamente 

importante pois existem fatores que podem exercer influencia 

sobre o comportamento e a decisão de compra por crianças, 

dentre os quais: Publicidade e propaganda (televisão, internet, 

revistas e jornais, patricínio de evento, promoção, embalagem, 
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merchandising no ponto de venda); fatores sociais (cultura, 

classe social, histórico de compra, religião, grupo social, 

família); financeiros (renda, preço); biogênicos (fome, gênero, 

idade, estado de saúde, gosto pessoal, estado emocional); e 

geofísicos (clima, localização do ponto de venda, meio 

ambiente) (SETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; SOLOMOON, 

2002; MOWEN e MINOR, 2003; CAMARGO, 2010). 

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), os grupos de 

influência para o consumidor são família, amigos, grupos 

sociais formais, grupos de compra, grupos de ação do 

consumidor e grupos de trabalho. Deste modo, a partir das 

relações sociais construídas, os consumidores infantis podem 

adquirir informações que os auxilie no processo de decisão e 

comportamento de compra. Diante disso, ressalta-se a 

importância de trabalhar a educação alimentar e nutricional não 

somente com as crianças, mas também com seus pais ou 

responsáveis. 

A atividade IV, por sua vez, funcionou como uma espécie 

de culminância. Nesta, as crianças tiveram a oportunidade de 

expressar suas afeições, sentimentos, rejeições, hábitos e 

gostos em relação aos alimentos, através de plaquinhas 

contendo expressões faciais. A atividade foi conduzida por meio 

de uma roda de conversa, na qual alguns alimentos iam sendo 

citados e as crianças expressavam qual seu sentimento perante 

o determinado alimento. Ao final, relatou-se  a importância de 

manter um equilíbrio alimentar e de dar prioridade aos 

alimentos saudáveis, fortalecendo, também, a importância da 

do consumo da merenda escolar (Figura 2). 
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Figura 2: Atividade de educação alimentar e nutricional IV. 

 
   Fonte: Acervo pessoal dos autores. 

Prado et al. (2012) também desenvolveram atividades de 

educação alimentar e nutricional de curta duração e 

perceberam resultados positivos ao que concerne aos hábitos 

alimentares dos infantes. No estudo dos autores foi perceptível 

que após as atividades houve o aumento da preferência por 

frutas e salada de frutas oferecidas pela merenda escolar e 

redução na aquisição de balas, pirulitos e chicletes na cantina 

escolar ou trazidos de casa. 

Monteiro et al. (2008) enfatizam que o  uso de atividades 

lúdicas como forma de estratégica para a construção do 

conhecimento pode ser associada a uma nova postura 

existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender 

brincando, baseado em uma concepção de educação para além 

da instrução. 

Quanto às atividades de educação alimentar e nutricional 

realizada com os pais das crianças, em que foram abordados 

assuntos relacionados à educação alimentar e nutricional em 
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casa e ao estado nutricional das crianças, foi observado 

resultado bastante positivo, já que os pais participaram 

ativamente do debate, expondo suas dúvidas e anseios, bem 

como relatando os principais problemas enfrentados no 

cotidiano. Na oportunidade, também foi incentivado o 

fortalecimento da alimentação por meio da merenda escolar, 

sendo expostas as estratégias do PNAE e a sua importância na 

formação de uma alimentação adequada e completa no 

cotidiano das crianças (Figura 3). 

 

Figura 3: Atividade de educação alimentar e nutricional com os 
responsáveis. 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores. 
 

A atitude de realizar atividades também com os pais ou 

responsáveis foi tomada com o objetivo de influenciar uma 
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adesão familiar aos hábitos saudáveis, porque trabalhar 

unicamente com as crianças pode não apresentar resultados 

muito satisfatórios, tendo em vista que ao chegar em casa elas 

encontram-se submetidas aos exemplos do grupo familiar. 

Em um estudo realizado por Linhares et al. (2016), eles 

concluem que a influência dos pais sobre os hábitos 

alimentares dos filhos representa-se como fator preponderante 

para o surgimento da obesidade infantil. Acrescentam, ainda, 

que hábitos alimentares inadequados praticados pelos pais 

podem não somente interferir na qualidade de vida dos filhos na 

infância como também na fase adulta. 

Em concomitância, em um estudo de Melo et al. (2017), 

foi relatado que o excesso de peso na infância pode estar 

relacionado ao comportamento dos pais durante as refeições, 

no que diz respeito aos domínios "modelo de consumo de 

guloseimas" e "refeições especiais". Estando também em 

concordância com o estudo internacional de revisão sistemática 

que mostrou a relação entre o estilo parental e o IMC infantil 

(SHLOIM et al., 2017). 

Ademais, de acordo com Benetti (2013), estudos indicam 

que pais que abordam em família o conhecimento sobre 

nutrição, ou, mais especificamente, sobre o valor nutricional dos 

alimentos, preparam crianças com mais senso crítico ao que 

concerne à alimentação. 

Diante do exposto, torna-se perceptível que os pais são 

os principais influenciadores das crianças, por participarem 

efetivamente de seu crescimento e desenvolvimento, isso 

demonstra a importância da sua participação, e da relevância 

do trabalho em conjunto, família e escola, conscientizando 

sobre o cuidado na formação dos hábitos alimentares, por meio 

de atividades com as crianças e com seus responsáveis. Em 
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decorrência dessa importância, Mariz et al. (2015) reforçam tal 

afirmação quando esclarecem que o papel da escola na 

educação alimentar e nutricional infantil não exclui a 

responsabilidade da família no momento de orientar e estimular 

uma alimentação saudável desde a infância e sim contribui para 

que todos reforcem a importância da alimentação adequada 

para se ter uma boa saúde e qualidade de vida. 

De modo geral, deve-se ressaltar a educação nutricional, 

porque esta permite uma busca da valorização da cultura 

regional, da alimentação saudável e o desenvolvimento de 

atividades educativas para os alunos, onde a participação da 

escola, dos pais e dos discentes é fundamental neste processo 

(SANTOS; DINIZ, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

 Diante do exposto, pode-se considerar os resultados 

dessas atividades extremamente satisfatórios, tendo em vista 

que a avaliação formativa aponta para o entendimento, 

interesse, participação e relatos positivos das crianças frente as  

atividades propostas. Todavia, acredita-se que essas 

atividades representam um pequeno início no aprendizado 

sobre alimentação saudável, tendo em vista que ações efetivas 

e duradouras devem ser realizadas de forma contínua e 

permanente, para que surta resultados ainda mais satisfatórios. 

Diante disso, é importante ressaltar a importância do 

desenvolvimento dessas atividades como componente 

curricular, devendo ser realizadas por uma equipe 

multidisciplinar, havendo o suporte e a orientação do 

profissional nutricionista responsável.  
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A participação dos pais e/ou responsáveis representou 

um fator importante para a adesão familiar, tendo em vista que 

estes demonstraram bastante interesse e determinação em 

praticar o que foi discutido durante a atividade, se 

compromentendo a influenciar os bons hábitos de todo o grupo 

familiar, bem como, a inserir as crianças nas atividades 

cotidianas relacionadas a educação nutricional. 
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RESUMO: A Qualidade de Vida (QV) em doentes crônicos é 
uma preocupação para a sociedade já há algum tempo. As 
PVHA constituem um grupo vulnerável e de risco, 
principalmente pelo fato de que a infecção com HIV/Aids 
fragiliza e abre portas para diversas outras infecções. Tendo 
isso em vista, a OMS criou um instrumento para mensurar de 
forma mais precisa a qualidade de vida (WHOQOL- HIV Bref). 
No conceito adotado, QV é entendida como a “percepção do 
indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e 
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Este estudo 
visa avaliar a qualidade de vida (dentro dos seis domínios que 
compõem o WHOQOL-HIV Bref) associada ao estado 
nutricional em pessoas vivendo com HIV e Aids no estado da 
Paraíba. Trata-se de um estudo analítico de corte transversal 
envolvendo 481 Pessoas Vivendo com HIV/Aids que estão em 
acompanhamento em um hospital público de Doenças 

mailto:nickollasc@gmail.com
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Infectocontagiosas do município de João Pessoa- PB. Do total, 
193 eram mulheres e 288 eram homens. A maior parte dos 
participantes possuía renda per capita de até ¹/2 salário mínimo 
(53,4%). A escolaridade predominante foi até o fundamental 
incompleto (65,7%) do total. A maior parte das PVHA 
apresentava tempo de uso da TARV de até três anos (40,5%). 
 

Palavras-chave: HIV. Aids. Qualidade de vida. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Aids é uma enfermidade causada pelo HIV, um 

retrovírus que infecta os linfócitos T auxiliares, resultando na 

diminuição de sua quantidade na circulação sanguínea por 

conseguinte, prejudicando as funções imunes, inatas e 

adaptativas. A queda do número desses linfócitos provoca um 

aumento da vulnerabilidade dos pacientes contaminados a 

outras infecções e ocorrências clínicas (WEISS, 1993).  

O Brasil registrou uma média de 40 mil novos casos de 

Aids nos últimos cinco anos, de acordo com os dados do boletim 

epidemiológico do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan, 2017). Em um período de dez anos (2007-

2017), foram notificados 194.217 casos de infecção pelo HIV no 

país. Embora o número de novos casos continue crescendo, a 

epidemia é considerada estável no Brasil, e o país tem ganhado 

destaque em âmbito mundial no enfrentamento a essa epidemia 

(PARKER, 2015).  

Essa estabilidade deve-se, em grande parte, à adoção e 

implantação da gratuidade e universalidade do acesso à terapia 

antirretroviral (TARV). Não apenas no Brasil, mas em países 

como Estados Unidos e Canadá, foram observadas melhoras 
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substanciais na sobrevivência de pessoas HIV-positivos, 

comprovando a eficácia da TARV no aumento da sobrevida e 

redução de novas infecções concomitantes (SAMJI et al., 

2013).  

O conceito de qualidade de vida (QV) é definido pela 

correspondência entre as ambições e esperanças de um 

indivíduo e a sua experiência pessoal, os objetivos de vida, 

expectativas, e pela avaliação do seu estado atual em relação 

ao estado ideal. (GEOCZE et al., 2010) 

Aqui a saúde, que normalmente é representada pelos domínios 

físicos e funcionais, não é o único aspecto considerado para a 

compreensão da QV, e por isso o posicionamento do indivíduo 

diante da doença dentro dos aspectos sociais e emocionais 

recebe igual atenção (GEOCZE et al., 2010).  

Utilizamos a expressão Qualidade de Vida Relacionada 

à Saúde (QVRS), que se baseia na percepção individual e no 

impacto que os aspectos clínicos exercem sobre a saúde física, 

estado mental/emocional, função social e aspectos patológicos. 

Assim sendo, a QV é entendida como a “percepção do indivíduo 

de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações” (FLECK et al., 1999).  

Além da QV, outro fator que merece atenção quando falamos 

de pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) e saúde é o Estado 

Nutricional. As PVHA formam um grupo populacional mais 

suscetível às complicações secundárias, e a avaliação 

nutricional é um instrumento essencial para direcionar as 

tomadas de decisões no que diz respeito ao tratamento e 

acompanhamento desses pacientes (BARROS et al, 2011), 

principalmente quando levamos em conta que a transição 

nutricional também afetou este grupo, e o excesso de peso 
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superou o baixo peso, se tornando o novo problema central 

(JAIME, 2010).  

O estado nutricional se caracteriza de forma individual 

ou abrange grupos de indivíduos, resultante do balanço entre 

a ingestão e a perda de nutrientes, levando em conta sua 

ingestão, absorção, utilização e excreção. Pode manifestar 

uma nutrição adequada, carência de nutrientes ou algum 

distúrbio nutricional. Por outro lado, a avaliação nutricional é 

um conjunto de métodos usados para diagnosticar o estado 

nutricional de indivíduos e/ou populações (BRASIL, 2016).  

Diante disso, o presente estudo visa avaliar a relação entre as 

variáveis referentes a qualidade de vida, hábitos de vida e o 

estado nutricional em pessoas vivendo com HIV/Aids no estado 

da Paraíba. 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo analítico de corte transversal 

envolvendo Pessoas Vivendo com HIV/Aids em 

acompanhamento em um hospital público de Doenças 

Infectocontagiosas do município de João Pessoa- PB. Foi 

realizada uma triagem de todas as pessoas que compareceram 

ao serviço para acompanhamento clínico, realizado durante o 

período de dois de setembro até 23 de dezembro de 2015, 

gerando um banco de dados representativo dessa população.  

Os dados foram coletados por meio de abordagem individual, 

no momento em que as PVHA aguardavam consulta médica. 

Foram recrutadas 481 PVHA.  

Para contribuir com criação de políticas públicas que 

promovam um melhor bem-estar e uma boa evolução clínica 
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para as PVHA, com a finalidade de utilizar os dados que não 

foram analisados o presente trabalho foi submetido e aprovado 

no ano de 2018 pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

de Ciências da Saúde (CCS) da UFPB, sob o número de 

Protocolo 45477215.6.0000.5188 do CAAE, segundo as 

normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos, 

constantes da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do 

Conselho Nacional da Saúde/Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa. 

A população do estudo foi composta por pessoas 

vivendo com HIV/Aids que são usuárias e realizam 

acompanhamento clínico no hospital de referência 

independentemente do estágio da infecção pelo HIV 

(assintomático, sintomático e/ou Aids). O cálculo da amostra do 

estudo foi realizado a partir de dados disponibilizados pelo 

hospital que eram referentes até dezembro de 2013. Os dados 

de 2014 não foi utilizado porque ainda estavam em fase de 

digitação. Com base no banco de dados disponibilizado pelo 

serviço, até a referida data, haviam sido notificados cerca de 

2.269 casos de HIV/Aids e verificaram 172 óbitos ocorridos no 

serviço por HIV/Aids. O Cálculo da amostra para a coleta dos 

dados foi de 438 pessoas e uma margem de segurança de 15% 

foi adicionada para compensar possíveis perdas totalizando 

504 pessoas.  

Um estudo piloto foi desenvolvido como um pré-teste, 

com um grupo de pacientes, que apresentam características 

semelhantes às da população de estudo, sendo realizado no 

período de nove a 18 de dezembro de 2014, o pré-teste teve a 

finalidade de testar a compreensão do questionário aplicado a 

PVHA, corrigir possíveis falhas e padronizar o instrumento para 
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coleta dos dados definitiva que foi finalizada em dezembro de 

2015. 

Participaram do pré-teste 36 PVHA com idade média de 

41 anos, sendo 12 do sexo feminino e 24 do sexo masculino. O 

tempo médio de sobrevida desde o diagnóstico foi de 8,9 anos. 

Quanto à escolaridade, a maioria (30,6%) havia completado o 

ensino médio e apenas 8,3% tinham concluído o ensino 

superior. Os participantes não demonstraram dificuldades ao 

responder os questionamentos realizados, não obstante o 

questionário foi aplicado por um profissional da área de saúde 

com experiência na área de pesquisa.  

A abordagem foi realizada por profissionais de saúde 

devidamente treinados e capacitados que relataram o objetivo 

do estudo aos participantes da pesquisa. Os critérios de 

inclusão utilizados para selecionar os participantes da pesquisa 

foram: apresentação de infecção comprovada pelo HIV; idade 

mínima de 18 anos; estar usando TARV (por no mínimo seis 

meses). Aqueles que se encaixavam nos critérios de inclusão 

foram convidados a participar da pesquisa respeitando as 

diretrizes éticas que regem as pesquisas com seres humanos, 

mediante a assinatura do Termo De Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Foi escolhido o WHOQOL-HIV-Bref como instrumento de 

avaliação da QV no presente estudo, que se justifica pelo fato 

dele ser amplamente utilizado em diversos países, há um certo 

tempo, e possuir um bom desempenho psicométrico e alta 

confiabilidade com excelente consistência interna para as 

facetas e domínios e também por ser recomendado para 

estudos brasileiros com PVHA (WHOQOL HIV GROUP, 2004; 

ZIMPEL; FLECK, 2007). 
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O WHOQOL-HIV-Bref apresentam vinte e seis questões 

do WHOQOL-Bref se repetem no WHOQOL-HIV-Bref, sendo 

estas acrescidas de cinco quesitos que representam as facetas 

adicionais do WHOQOL-HIV. Ao contrário do que ocorre no 

WHOQOL-Bref, as facetas pertencentes aos domínios nível de 

independência e aspectos espirituais/Religião/Crenças 

pessoais não são incorporadas aos domínios Físico e 

Psicológico, assumindo, assim, a mesma configuração dos 

domínios do WHOQOL-HIV (O’CONNELL; SKEVINGTON, 

2012). 

O presente estudo utilizou as medidas referidas de peso 

e estatura em PVHA residentes na região nordeste do Brasil, 

essas foram empregadas devido aos efeitos positivos 

comprovado em outros estudos, como foi observado no de Lima 

e colaboradores em 2017. (LIMA et al., 2017). Mediante a isso, 

cada vez mais essas medidas são utilizadas em função da sua 

simplicidade, baixo custo e rapidez (NIEDHAMMER et al., 2000; 

VIRTUOSO-JÚNIOR; OLIVEIRA-GUERRA, 2010; WADA et al., 

2005). 

Mas utilizou também as medidas aferidas, foram 

selecionadas sistematicamente duas a cada dez pessoas 

recrutadas, formando um subgrupo de noventa e nove pessoas 

que tiveram suas medidas de peso e altura aferidas, 

representando 20,6% da amostra total. 

Para aferição do peso dos pacientes foi utilizada uma 

balança eletrônica com capacidade para até 150 kg e 

sensibilidade de 100g (Filizola®). Os indivíduos foram pesados 

com roupas leves, descalços, sem adornos na cabeça e objetos 

no bolso, com postura ereta, pés paralelos e inteiramente 

apoiados na plataforma da balança e com braços estendidos ao 

longo do corpo (BRASIL, 2011).   Para a tomada 
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da altura foi utilizado o estadiômetro acoplado à balança que é 

constituído de um tubo de aço com régua de alumínio 

anodizado, medindo de 97 cm à 192 cm com divisões de 0,5 

cm. Os indivíduos estavam com postura ereta, pés juntos e 

calcanhares encostados na parede. O ápice da orelha e o canto 

externo do olho ficaram em linha paralela ao chão, formando 

um ângulo de 90º com a barra do estadiômetro, assim, a barra 

horizontal do estadiômetro era abaixada e apoiada na cabeça, 

permitindo a leitura em centímetros (BRASIL, 2011). 

O indicador utilizado para avaliar o estado nutricional foi 

o IMC, no qual esse foi calculado dividindo o peso (em kg), pela 

altura (em metros), ao quadrado. Os valores obtidos foram 

categorizados em baixo peso, peso normal, sobrepeso ou 

obesidade de acordo com os pontos de corte da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2000). 

Os dados coletados e analisados foram digitados e 

armazenados no banco de dados do Software Statistcal 

Package for the Social Scienses (SPSS), versão 21. Os 

resultados das variáveis sócio-demográficas foram descritos 

através da utilização de medidas de tendência central e 

dispersão. Para verificar a associação entre a insegurança 

alimentar e as variáveis socioeconômicas; os hábitos de vida e 

o estado nutricional foi utilizado o teste Qui-quadrado. Foram 

considerados significativos os testes que obtiveram um nível de 

significância menor que 5%, p-valor. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A qualidade de vida foi avaliada usando o WHOQOL-HIV 

Bref, conforme descrito na metodologia, e os dados obtidos, são 

apresentados para os seis domínios e para Auto avaliação da 
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qualidade de vida a partir das estatísticas descritas 

apresentadas na tabela 1.  

 

Tabela 1: Avaliação da qualidade de vida a partir do questionário 

WHOQOL-HIV Bref, segundo as variáveis sócio demográficas, hábitos de 

vida e estado nutricional em PVHA, João Pessoa – PB. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2015. 
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Neste estudo, foram avaliados 481 PVHA, com idade 

mínima de 18 e máxima de 87 anos. Do total, 193 eram 

mulheres e 288 eram homens. A maior parte dos participantes 

possuía renda per capita de até ¹/2 salário mínimo (53,4%). A 

escolaridade predominante foi até o fundamental incompleto 

(65,7%) do total. A maioria dos envolvidos não convivia com o 

companheiro (64,7%) e no que diz respeito à ocupação, 54,5% 

eram inativos ou não referiam. Além disso, o tempo mediano de 

diagnóstico foi de seis anos, com máximo de 35 anos e mínimo 

de seis meses, por conta dos critérios de inclusão. A maior parte 

das PVHA apresentava tempo de uso da TARV de até três anos 

(40,5%). 

Na tabela 1 estão descritas as variáveis relacionadas à 

associação entre a qualidade de vida e os fatores 

sociodemográficos, hábitos de vida e estado nutricional. No 

domínio 1 – Físico (refere-se a dor e desconforto; energia e 

fadiga, sono e repouso; sintomas das PVHA), verificou-se 

associação entre as variáveis do sexo masculino (55,8%), 

ocupação (sem ocupação/inativo = 60,7%), tempo de 

diagnóstico (até 4 anos = 43%), saúde (boa = 40,4%) e 

atividade física (não praticante = 67,4%), com a baixa qualidade 

de vida. Todos esses escores encontram-se abaixo da 

mediana, o que corresponde a uma pior qualidade de vida, ou 

seja: quanto mais abaixo da mediana, menor a qualidade de 

vida.  

Quanto ao domínio 2 – Psicológico (refere-se a 

sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e 

concentração; imagem corporal e aparência; autoestima; 

sentimentos negativos), verificou-se associação entre as 

variáveis do Sexo Masculino (50,6%), Renda per Capita (Até ¹/2 

salário mínimo = 56,2%), Ocupação (sem ocupação/inativo =  
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60,2%), Saúde (Boa = 39,8%), Consumo de álcool (Sim = 

25,0%) e Atividade Física (não praticante = 69,2%) com a baixa 

qualidade de vida nesse domínio. Todos esses escores 

encontram-se abaixo da mediana, o que indica que quanto mais 

abaixo da mediana estiver, menor a qualidade de vida. 

 Talvez, a baixa qualidade de vida referente às variáveis 

do domínio psicológico seja justificada pela menor aderência à 

TARV por pessoas em quadro deprimido. Essa depressão pode 

provocar alguns sintomas como: fadiga, prejuízo de memória, 

apatia, dificuldade de concentração, ansiedade, hipocondria e 

diminuição da libido. Esse quadro depressivo, aliado aos 

sintomas citados pode promover um risco aumentado de 

suicídio, desacato às orientações terapêuticas, recusa em 

tomar as medicações prescritas e culminar, por fim, em 

sentimentos de raiva, culpa, autopiedade e mais ansiedade no 

paciente soropositivo (MALBERGIER, 2001). 

No domínio 3 – Nível de Independência (refere-se a 

mobilidade; atividade de vida cotidiana; dependência de 

medicação ou tratamento; aptidão ao trabalho), verificou-se 

associação entre as variáveis de Escolaridade (Até fundamental 

incompleto = 70,8%), Renda per capita (até ¹/2 salário mínimo = 

63,2%), Ocupação (sem ocupação/inativo = 65,3%), Saúde 

(Boa = 44,1%) e Consumo de álcool (Sim = 23,7%), com a baixa 

qualidade de vida nesse domínio. Todos esses escores 

encontram-se abaixo da mediana, indicando que quanto mais 

abaixo da mediana estiver, menor a qualidade de vida.  

O comprometimento do Nível de independência dos 

indivíduos possui relação, principalmente, com o baixo grau de 

instrução (p = 0,004), a baixa renda (p = 0,000), inatividade 

laboral (p = 0,000).  
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No domínio 4 – Relações sociais (refere-se às relações 

pessoais; atividade sexual; suporte (apoio) social; inclusão 

social), verificou-se associação entre as variáveis de 

Escolaridade (até fundamental incompleto = 70,5%), Situação 

conjugal (Não convive com o companheiro = 70,1%), Renda per 

Capita (até ¹/2 salário mínimo = 60,0%), Ocupação (sem 

ocupação/inativo = 60,4%), Saúde (Boa = 43,3%) e Consumo 

de álcool (sim = 25,5%), com uma menor qualidade de vida 

neste domínio. Todos esses escores encontram-se abaixo da 

mediana, indicando que quanto mais abaixo da mediana, menor 

a qualidade de vida.  

O comprometimento da qualidade de vida nesse domínio 

está relacionado com os sentimentos que as PVHA 

experimentam diante da doença, tais como: impotência, culpa 

e vergonha diante dos outros (SALDANHA, 2006), além do 

estigma próprio da condição de soropositivo que é 

potencializado pelo preconceito existente.  

No domínio 5 – Meio ambiente (referente à segurança 

física e proteção; ambiente físico: poluição/ruído/trânsito/clima; 

recursos financeiros; oportunidade de adquirir novas 

informações e habilidades; participação em oportunidades de 

recreação/lazer; ambiente no lar; cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade; transporte), verificou-se 

associação entre as variáveis de Faixa etária (até 44 anos = 

58,1%), Sexo Masculino (53,8%), Escolaridade (Até 

fundamental incompleto = 71,1%), Renda per capita (até ¹/2 

salário mínimo = 65,7%), Ocupação (sem ocupação/inativo = 

61,4%), Saúde (Boa = 43,7%), Consumo de álcool (sim = 

24,5%) e Atividade Física (Não praticante = 66,1%) com a baixa 

qualidade de vida. As variáveis que apresentaram maior 

significância foram renda per capita (p = 0,000), ocupação (p = 
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0,000) e saúde (p = 0,000). O estado nutricional pode interferir 

negativamente na QV de PVHA realizando o tratamento com 

TARV (OLIVEIRA, 2018).  

No Domínio 6 – Espiritualidade; Religião; Crenças 

pessoais (Referente à espiritualidade; religião crenças 

pessoais; perdão e culpa; preocupações com o futuro e morte 

e morrer), verificou-se associação entre as variáveis de Faixa 

etária (até 44 anos = 58,6%), Sexo Masculino (53,0%), Renda 

per capita (até ¹/2 salário mínimo = 58,6%), Tempo de 

diagnóstico (Até 4 anos = 46,0%), Tempo de uso da TARV (Até 

3 anos = 46,6%), saúde (Boa = 42,2%) e Atividade física (não 

praticante = 66,3%) com uma qualidade de vida inferior.  

Estudos demonstram que a maior parte da população 

acredita que as crenças pessoais/religião/espiritualidade são 

capazes de ajudar com doenças e que muitos pacientes se 

sentem mais seguros com relação aos seus médicos quando 

estes lhes questionam sobre sua religião/espiritualidade 

(EHMAN et al., 1999; BORRAS et al., 2010). Além disso, 

pesquisas indicam que crenças e práticas religiosas estão 

relacionadas a uma melhor saúde física e Qualidade de vida 

(LUCCHETTI et al., 2010ª).  

Quanto à auto avaliação da qualidade de vida, as 

variáveis que apresentaram significância foram, 

respectivamente, Sexo (masculino = 54,7%), Escolaridade (até 

fundamental incompleto = 73,5%), Renda per capita (até ¹/2 

salário mínimo = 63,7%), Ocupação (sem ocupação/inativo = 

62,7%), Saúde (Nem ruim, nem boa = 41,5%) e Atividade física 

(não praticante = 68,7%). De todas as variáveis, a única que se 

apresentou significante em todos os domínios, incluindo a 

autoavaliação da qualidade de vida, foi a de Saúde (p = 0,000 

em todos os domínios).  
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Ao analisar os diferentes domínios de qualidade de vida, todos 

eles apresentaram comprometimentos, o que sugere que a 

infecção com HIV/Aids conduz a um comprometimento 

generalizado na vida de seus portadores. Quando os domínios 

foram avaliados individualmente, os menores valores foram 

identificados nos domínios físico, psicológico e de relações 

sociais, provavelmente por causa da fragilidade física e 

emocional que os portadores desta doença enfrentam (SEIDL, 

2005). 

Neste trabalho, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os gêneros, grau de escolaridade, a renda e 

o tempo de diagnóstico com os resultados da avaliação da 

qualidade de vida, o que contrasta com os resultados do 

trabalho de Santos e colaboradores.  Da mesma forma, não 

houve a identificação de diferenças estatisticamente 

significativas entre os domínios da qualidade de vida, uso de 

TARV e idade no presente trabalho (SANTOS, 2007).  

Diferentes estudos apontam que a qualidade de vida das 

PVHA vem sendo modificada a partir da aplicação de novas 

TARV’s (GALVÃO, 2004). Entretanto, as reações adversas 

provenientes da adesão dos mesmos estão entre os fatores que 

prejudicam a qualidade de vida. Ademais, essas reações 

adversas podem dificultar a adesão ao TARV, o que se 

relaciona com o surgimento de doenças oportunistas e o 

crescimento de cepas resistentes (SOUZA, 2008). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Mesmo com a decorrente transição nutricional em PVHA, 

que deslocou o problema do baixo peso para o excesso de peso 

(JAIME, 2010), não houve associação significativa com o 
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estado nutricional, sugerindo que este não é o único método 

para avaliação do estado nutricional. Além disso, é possível 

perceber que quanto mais abaixo da mediana as variáveis 

analisadas se encontram, maior a influência negativa que a QV 

sofre. Esses resultados mostram que as pessoas vivendo com 

HIV/Aids ainda considerado um grupo de alta vulnerabilidade e 

que apresentam uma pior qualidade de vida afetada em 

diferentes domínios aferidos pelo WHOQOL HIV Bref.  
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RESUMO: No comércio ambulante de alimentos o risco de 
contaminação é bastante elevado e por isso é de grande 
importância garantir o máximo possível de segurança alimentar 
aos consumidores. A pesquisa teve como objetivo avaliar as 
condições- higiênico sanitárias de 15 pontos de venda 
localizadas próximas ao Hospital Universitário de Campina 
Grande, PB; seguindo os padrões da RDC 216. Para isso foi 
utilizado um método observacional direto com a aplicação de 
um check list com 22 perguntas, foram avaliados os itens: 
higiene dos manipuladores, higiene do local, conservação de 
alimentos e equipamentos e utensílios. Após coleta de dados, 
verificou-se que o local onde esses pontos de venda estão 
situados é inapropriado por ser localizado em via pública e ter  

                                            
   

 

mailto:francicleidesouto@yahoo.com.br


AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DO COMÉRCIO 
AMBULANTE DE ALIMENTOS, LOCALIZADO PRÓXIMA AO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE CAMPINA GRANDE, PB 

742 
 

um fluxo de veículos bastante intenso e apesar de terem o 

conhecimento da importância e de como deve ser sua higiene 

pessoal a maioria não colocam em prática. Com os resultados 

obtidos foi possível verificar que nenhum dos locais avaliados 

estava 100% de acordo com as normas da Vigilância Sanitária.   

 Palavras-chave: Check List. Segurança Alimentar. Vigilância 

Sanitária.   

 

 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos observou-se um aumento do 

comércio ambulante, uma alternativa de trabalho para a maioria 

dos brasileiros, o número de pessoas que se alimentam na rua 

nesses tipos de comércio também é crescente, leva-se em 

conta a praticidade e o preço reduzido (MAGALHÃES et al, 

2017).   

Geralmente, as áreas de venda como comércios de rua 

apresentam infraestrutura inadequada, falta de acesso a água 

potável e ás instalações sanitárias, fatos que propiciam ao risco 

de servirem como veículos de doenças (BRANDALIZE et al, 

2009).  

Nos comércios de rua o risco de contaminação torna-se 

bastante elevado, o ambiente e a forma em que são produzidos 

na maioria dos casos são desconhecidos, manipuladores nem 

sempre passam por uma devida capacitação, e não sabem 

como devem se portar no ambiente de produção 

(DEGENHARD; SARTORI, 2014).  
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A exposição dos alimentos, sem um adequado 

acondicionamento, sem refrigeração e sem proteção adequada 

podem alterar sua qualidade. Diante da falta de estrutura e de 

capacitação dos manipuladores de alimentos nas feiras livres, 

existem graves problemas no comércio de alimentos prontos e 

semi-prontos que podem colocar em risco a saúde do 

consumidor (CORREIA, 1997).  

Estes alimentos, em geral, são caracterizados pelo baixo 

preço, conveniência e fácil acesso, porém podem constituir um 

alto risco para saúde dos consumidores, visto que as pessoas 

envolvidas nesta atividade geralmente não tem preparo para a 

manipulação correta de alimentos. O comércio ambulante 

apresenta aspectos negativos com relação as questões 

higiênico sanitárias, devido à deficiência de informação no que 

diz respeito a conservação dos alimentos, à higiene dos 

utensílios e do ambiente de trabalho, uma vez que são 

considerados itens imprescindíveis para uma alimentação de 

boa qualidade, reduzindo os riscos para a saúde dos 

consumidores (SÁ et al.; 2010).  

Fatores como a infraestrutura local precária, as 

características dos produtos comercializados e a falta de 

atuação do serviço de Vigilância Sanitária, aumentam as 

preocupações sobre a segurança dos alimentos vendidos nas 

ruas. Estes fatores, associados a outros como ignorância dos 

vendedores ambulantes em relação às boas práticas de 

manipulação, baixa qualidade da matéria-prima, manutenção 

da comida em temperaturas inadequadas de conservação e 

falta de proteção efetiva dos alimentos contra insetos e poeira, 
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aumentam o risco de transmissão de doenças de origem 

microbiana veiculadas por alimentos (SOUZA et al.; 2015). 

O presente estudo tem como objetivo seguir os padrões 

da RDC 216 e avaliar as condições higiênico sanitárias desses 

comércios, analisando se as vestimentas estão adequadas, 

condições de armazenamentos dos alimentos preparados ou 

não, local onde o alimento é produzido e posteriormente, 

elaborar um guia de boas práticas de manipulação, auxiliando 

assim os responsáveis pela produção a produzirem cada dia 

mais alimentos de melhor qualidade para os consumidores.  

A pesquisa teve como objetivo avaliar as condições- 

higiênico sanitárias de 15 pontos de venda localizadas 

próximas ao Hospital Universitário de Campina Grande, PB; 

seguindo os padrões da RDC 216. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS   

A pesquisa foi realizada com 19 barracas de lanches 
localizadas próxima ao Hospital Universitário de Campina 
Grande - PB. Foi utilizado um check list (SÁ et al.; 2010) 
contendo 22 perguntas onde os entrevistados deveriam 
responder Sim ou Não. Das 19 barracas 2 encontravam se 
fechadas e 2 negaram- se a participar da pesquisa.  

A pesquisa foi realizada em uma única visita sem aviso 
prévio. Todos os participantes receberam assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e receberam ao 
final da entrevista um Manual de Boas Práticas de Manipulação 
de Alimentos, contendo instruções sobre higiene pessoal, 
higiene das mãos e doenças transmitidas por alimentos.   
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O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética CAAE, do 

Hospital Universitário Alcides Carneiro, com número de registro 

75956117.8.0000.5182.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

QUADRO 1. O quadro abaixo é referente ao check list aplicado 
nas proximidades do Hospital Universitário Alcides Carneiro 
contendo os dados que foram coletados no local, onde foram 
avaliados 15 estabelecimentos ambulantes de alimentos.  
 

PERGUNTAS SIM NÃO 

HIGIENE DOS MANIPULADORES   

1- Uniforme completo (sapato fechado, touca, 

avental)? 

1 14 

2- Os manipuladores utilizam uniformes, limpos, 

passados e em condições de uso? 

1 14 

3- Os cabelos estão curtos e/ou presos 

corretamente? 

15 0 

4- Os manipuladores usam barba ou bigode? 5 10 

5- Os manipuladores apresentam unhas cuidadas 

(cortadas e sem esmalte)? 

13 2 

6- Os manipuladores usam luvas no preparo dos 

alimentos? 

11 4 
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7- Os manipuladores usam joias ou adornos? 9 6 

8- Os manipuladores apresentam-se 

aparentemente saudáveis (isentos de lesões e 

outros sintomas)? 

15 0 

HIGIENE DO LOCAL   

9- Possui lixeira adequada provida de tampa no 

local? 

4 11 

10- A superfície de manipulação é limpa entre os 

lanches? 

15 0 

CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS   

11- Possui equipamentos adequados para 

conservação de alimentos quentes e/ou frios? 

13 2 

12- Os alimentos encontram-se em temperaturas 

corretas? 

12 3 

13- Os alimentos estão armazenados de maneira 

protegida (contaminação química, física e 

biológica)? 

12 3 

14- O transporte dos alimentos é adequado? 14 1 

15- Os alimentos são processados (fritos, 

assados, cozidos) no local? 

3 12 

16- Os alimentos estão sem alterações visíveis de 

suas características organolépticas? 

15 0 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS   
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17- Os equipamentos estão em bom estado de 

funcionamento? 

15 0 

18- Os equipamentos apresentam-se limpos e 

protegidos? 

15 0 

19- Os utensílios estão em bom estado de 

conservação? 

15 0 

20- Os utensílios apresentam-se limpos e 

protegidos? 

15 0 

   

21- Os utensílios são lavados no local? 10 5 

22- São utilizados descartáveis no local (copos e 

guardanapos)? 

15 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Foram avaliados as condições higiênico-sanitárias em 15 
estabelecimentos de alimentos ambulantes, com relação a 
Higiene dos Manipuladores, no gráfico 1, percebe-se que 
apenas 1(6,66%) está adequado e 14(93,33%) inadequados, 
com relação ao item uniforme. Segundo Mallon (2005), nesse 
item foram observados que 76,4% dos manipuladores 
apresentavam-se sem uso de uniforme adequado, além de um 
asseio pessoal desfavorável (com utilização de adornos, 
esmalte, unhas compridas).   
Acredita-se que por ser uma atividade informal os vendedores 
não sentem a necessidade de utilizarem um uniforme 
adequado, sendo assim os mesmos costumam vestir-se com 
roupas que utilizam em seu dia-a-dia.  
No critério barba ou bigode 5(33,33%) estavam inadequados e 
10(66,66%) adequados; Unhas curtas e sem esmalte 



AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DO COMÉRCIO 
AMBULANTE DE ALIMENTOS, LOCALIZADO PRÓXIMA AO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE CAMPINA GRANDE, PB 

748 
 

13(86,66%) adequados e 2(13,33%) inadequados; no quesito 
usavam luvas no preparo 11(73,33%) adequados e 4(26,66%) 
inadequados, já com relação ao uso de joias ou adornos 
9(60%) inadequados e 6(40%) adequados. De acordo com o 
estudo de Abreu et al. (2011), verificaram que 58,33% dos 
manipuladores apresentaram fator de risco alto para 
contaminação dos alimentos pela utilização de adornos, como 
anéis, durante a preparação de lanches. Cabelos presos ou 
com toucas e isentos de lesões e outros sintomas 15(100%), 
ou seja, todos os manipuladores utilizavam cabelos presos ou 
protegidos por touca e não apresentavam nenhuma lesão. A 
RDC n° 216 (2004) preconiza que os manipuladores que 
apresentem lesões e ou sintomas de enfermidades que 
possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos 
alimentos devem ser afastados da atividade de preparação dos 
alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde e 
que os mesmos devem realizar controle de saúde (BRASIL, 
2004).  
Nota- se uma grande semelhança nos resultados obtidos na 
pesquisa com os de Abreu et al (2011), visto que os 
manipuladores utilizam jóias ou adornos com frequência.  

  
  

         GRÁFICO 1. HIGIENE DOS MANIPULADORES  
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  Fonte: Pesquisa de campo (2017)  

   

De acordo com o gráfico 2, percebe-se que todos os 
estabelecimentos fazem a limpeza entre os lanches, ou seja, 
15(100%); Magalhães et al. (2017), relata em estudo que a 
limpeza de bancadas e superfícies, em 57% dos 
estabelecimentos, é realizada de maneira adequada. E apenas 
4(26,66%) dos estabelecimentos possuem lixeira com tampa e 
11(73,33%) não tem lixeira com tampa no local. Souza et 
al.(2006), verificaram que em 77% dos pontos de vendas 
possuíam lixeiras sem tampa.  

Todas as barracas estavam com suas bancadas e 
mesas limpas e livres de sujidades, é notável a preocupação 
que os comerciantes tem em manter o ambiente sempre limpo. 
Existe uma prevalência maior de lixeiras sem tampa por 
apresentar uma maior facilidade no descarte do lixo, mas com 
isso o risco de contaminação é bastante aumentado, 
coincidindo com os estudos de Magalhães et al. (2017), e 
Souza et al.(2006).   
 

   GRÁFICO 2. HIGIENE DO LOCAL  
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Fonte: Pesquisa de campo(2017) 

Conforme será observado no gráfico 3, pode-se considerar que 
13(86,66%) dos ambulantes possuem equipamentos 
adequados para a conservação de alimentos a quentes e/ou 
frios e 2(13,33%) estavam inadequados; nos itens 
temperaturas corretas e armazenamento 12(80%) adequados 
e 3(20%) inadequados. Em estudo realizado por Gonçalves et 
al. (2008) observaram que 73,4% dos quiosques da praia do 
Itararé em São Vicente, SP não mantinham a temperatura dos 
estoques controlada e 44,5% encontravam-se em condições 
higiênico-sanitárias insatisfatórios.   
Com relação ao item transporte de alimentos 14(93,33%) estão 
adequados e 1(6,66%) inadequado; com relação a alimentos 
processados no local 3(20%) dos ambulantes preparam 
alguma refeição no local e 12(80%) não processam nenhum 
tipo de alimento no seu espaço de trabalho; no item 
características organolépticas 15(100%) todos estavam 
adequados.  
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Com relação ao quesito temperatura, uma minoria 

apresentava-se inadequada por não possuírem os 

equipamentos necessários e/ ou acesso à energia elétrica 

necessária. Diversificando o que diz Gonçalves et al. (2008).  

 

        GRÁFICO 3. CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS 

  

  

  
Fonte: Pesquisa   de campo(2017) 

 

No gráfico 4, nota-se que nos itens bom estado de 
funcionamento, limpeza e proteção dos equipamentos, 
higienização e conservação dos utensílios e a utilização de 
descartáveis foi de 15(100%) em todos os estabelecimentos, 
portanto estavam todos adequados. Sobre a lavagem de 



AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DO COMÉRCIO 
AMBULANTE DE ALIMENTOS, LOCALIZADO PRÓXIMA AO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE CAMPINA GRANDE, PB 

752 
 

utensílios, apenas 5(33,33%) fazem limpeza de utensílios no 
local e 10(66,66) utilizam apenas descartáveis. Segundo a 
RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 os utensílios utilizados 
na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres, 
devem ser descartáveis ou, quando feitos de material não-
descartável, devidamente higienizados, sendo armazenados 
em local protegido.  

  

                GRÁFICO 4. EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS  

  

Fonte: Pesquisa de campo (2017)  

No gráfico 4 estão retratados questionamentos sobre o 
uso de produtos descartáveis, higiene, conservação e 
funcionamento de equipamentos e utensílios utilizados.  

Após feita a análise dos resultados obtidos com a 
pesquisa elucidou-se diversas irregularidades, nenhum dos 
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estabelecimentos estava totalmente de acordo com as normas 
já estabelecidas na RDC 216, sendo assim a preocupação com 
os riscos só aumenta, visto que não é feito treinamento 
adequado para os manipuladores, são alimentos vendidos em 
via pública onde existe uma movimentação intensa de veículos 
e pessoas e apresenta infra estrutura inadequada.  

  

CONCLUSÃO  

 
Diante dos resultados obtidos após a aplicação do check 

list foi possível verificar que os vendedores tem conhecimento 
da importância e de como deve ser sua higiene, mas que a 
maioria não pratica. O espaço onde os ambulantes estão 
localizados é inadequado, tendo em vista que se encontram em 
vias públicas, os consumidores geralmente são pessoas que 
estão em tratamento e/ou consulta e acompanhantes. De 
acordo com o check list aplicado, percebe-se que nenhum 
ambulante está 100% de acordo com a RDC 216, de 15 de 
setembro de 2004.  

O local estava limpo e livre de sujidades, os alimentos 
são eventualmente processados no local e comumente trazidos 
prontos de casa ou são comprados de alguém que entrega no 
local de venda, a maioria estava armazenada adequadamente 
e nenhum alimento possuía alterações visíveis, alguns 
vendedores embora utilizem descartáveis também costumam 
utilizar utensílios de vidro e fazem a higienização no local. 
Todos os equipamentos estavam em bom estado de 
conservação.  

Apesar de alguns pontos positivos notou- se algumas 
irregularidades e com isso ficou ainda mais ressaltado a 
importância da pesquisa como forma de encontrar erros e levar 
a informação necessária para que os erros não continuem se 
repetindo. Como forma de deixá-los informados foi feita a 
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entrega de um manual de boas práticas baseado na RDC 216 
contendo informações sobre a importância da higiene pessoal 
dos manipuladores e de como deve ser feita, segurança 
alimentar, o que são DTAs e o que elas podem ocasionar.  

Sugere-se que seja feita uma capacitação com esses 

manipuladores para que os mesmos tomem consciência dos 

riscos que podem oferecer para os consumidores e dos 

prejuízos acarretados a eles também caso venha a ocorrer um 

surto alimentar causado por um alimento que eles produziram 

e comercializaram. 
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RESUMO: Apesar das alterações epidemiológicas ocorridas no 
Brasil, a insegurança alimentar ainda é recorrente. Diante desta 
realidade, promover atividades de Educação Alimentar e 
Nutricional (EAN), é uma estratégia eficaz para incentivar 
práticas alimentares que promovam saúde e bem-estar, por 
meio, de uma alimentação adequada e saudável. Este trabalho 
relata as experiências de EAN, realizada no estágio 
supervisionado não obrigatório na área de alimentação escolar 
com 1.263 alunos matriculados em centros municipais de 
educação infantil da rede municipal de educação de Santa 
Cruz/RN, em 2018. As atividades foram realizadas em quatro 
escolas, orientada pela nutricionista e estagiárias de nutrição. 
O público alvo foram os alunos assistidos pelo Programa 
Nacional de Alimentação escolar (PNAE), com faixa etária entre 
1-5 anos de vida. Os escolares participaram ativamente das 
intervenções, propiciando um entrosamento e a troca de 
informações mútuas. As ações apresentaram relevância por 
permitir o engajamento de todos no processo de aprendizagem, 
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propiciando o desenvolvimento de habilidades em todas as 
partes. As intervenções apresentaram caráter desafiador, por 
possuírem um papel transformador, utilizando uma abordagem 
lúdica, de fácil entendimento e construtiva ao decorrer das 
etapas. Contribuindo para a formação de profissionais 
nutricionistas competentes, críticos e éticos. 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional. 

Desenvolvimento Infantil. Hábitos Alimentares Saudáveis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira passou por um processo de 

transição demográfica e epidemiológica nos últimos anos, 

influenciadas diretamente pelos determinantes sociais, 

econômicos e demográficos. Contribuindo para complexas  

mudanças,  nos padrões de saúde/doença da população 

(PEREIRA; ALVES-SOUZA; VALE, 2015).  

De acordo com a obra de Pereira, Alves-Souza, Vale 

(2015) e Souza et al. (2017), inicialmente o perfil da população 

brasileira era marcado por elevados índices de morbidade e 

mortalidade, oriundos das doenças infecciosas e desnutrição, 

transitando, para o aumento da expectativa de vida e o 

desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). DCNT são atualmente as principais causas de morte e 

incapacidade em países em desenvolvimento, estando 

associadas, ao estilo de vida e o padrão alimentar inadequado 

da população. O crescente aumento do número de crianças 

com sobrepeso e obesidade colabora para o aumento na 

prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, que 

surgiram com grande impacto e espalham-se rapidamente pelo 

Brasil.  
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Estas mudanças romperam a concepção que a má 

alimentação relacionava-se absolutamente à renda. Segundo 

Brasil (2013), o número de pessoas com DCNT irão aumentar, 

tendo em vista, que os dados da OMS de 2003 apontam que 

em 2020 as DCNT serão responsáveis por 80% de todas as 

doenças em países em desenvolvimento. 

Segundo Pedraza et al., (2017), os resultados da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada no Brasil 

demonstrou que 18,3% dos escolares estão classificados como 

obesos. Quanto a classificação individual, as regiões brasileiras 

apresentaram resultados discordantes com os índices de 

sobrepeso, regiões norte e nordeste (entre 25% e 30%); as 

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste( entre 32% e 40%). O 

mesmo autor demonstrou em sua obra que as regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, ainda destacam-se pelos elevados índices 

de desnutrição em uma grande parcela de sua população. 

Decorrentes principalmente da pobreza, desigualdades sociais 

e distribuição de renda. 

Segundo as obras de Facchini et al. (2014) e Santos et 

al. (2018), apesar das alterações epidemiológicas ocorridas no 

Brasil, a insegurança alimentar ainda é recorrente, atingindo 

atualmente 16 milhões de brasileiros que vivem em pobreza 

extrema, influenciando na ingestão alimentar e no estado 

nutricional destes grupos. A segurança alimentar e nutricional 

(SAN), garante que todos devem ter acesso a alimentos de 

qualidade, permanentemente, em quantidades suficientes para 

suprir as necessidades nutricionais, respeitando as 

características culturais de cada população. Sendo este, um 

direito fundamental do ser humano, amplamente reconhecido 

como garantia do direito humano à alimentação adequada 

(DHAA), caracterizado como um direito humano indivisível, 
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universal e não discriminatório. Atividades que trabalham a 

temática da SAN deve-se basear em práticas alimentares que 

respeitem a soberania alimentar, promovendo saúde para o 

indivíduo, família e comunidade.  

Pedraza et al.,(2017), a desnutrição é um problema ainda 

preocupante em muitos países, principalmente nas nações 

subdesenvolvidas, sendo responsável pela morte de mais de 

um terço de crianças em todo o mundo, como também, pela 

baixa estatura, decorrente das más condições alimentares.  

De acordo com Carvalho (2015) e Brasil (2015), 

inicialmente as escolas brasileiras eram identificadas como um 

espaço que deveriam utilizar apenas metodologias tradicionais, 

com a universalização dos sistemas de ensino surgiu 

programas e políticas com o objetivo de prestar assistência aos 

escolares. Tornando as escolas um ambiente propício para o 

debate sobre saúde e seus determinantes. Diante disto, surgiu 

o Programa Saúde na Escola (PSE), uma política intersetorial 

do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, instituído 

em 2007, que propõe um novo desenho de política de educação 

em saúde dentro das escolas, tratando a saúde e educação de 

forma integral, considerando os professores, educandos, 

merendeiras, porteiros, pais, mães, avós, entre outros sujeitos 

na construção da cidadania e articulação dos saberes.  

A Portaria Interministerial Nº 1.010, de 08 de Maio de 

2006, instituiu as diretrizes para a Promoção da Alimentação 

Saudável nas escolas, reconhecendo a importância de 

incorporar o tema da alimentação e nutrição no contexto 

escolar. Devendo implementar ações que valorizem a 

alimentação como estratégia promotora de saúde, por meio de 

atividades cotidianas que deem ênfase à prevenção e O 

controle dos distúrbios nutricionais (BRASIL, 2006).  
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Diante desta realidade estratégias devem ser traçadas 

para apoiar estas famílias em vulnerabilidade social. De acordo 

com o Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 

2014), às atividades de EAN, são um instrumento que deve ser 

utilizado para apoiar os princípios e as recomendações de uma 

alimentação adequada e saudável, contribuindo para a 

promoção de saúde de um grupo.  

Atividades de EAN incluem, além do processo de ensino 

e aprendizagem, técnicas de planejamento e avaliação. 

Devendo apresentar uma linguagem que favoreça o diálogo, 

seja facilmente compreendida por todas as partes, 

principalmente pelo público alvo da atividade, respeitando a 

faixa etária, cultura e os hábitos da população local (CERVATO-

MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016 e FRANÇA; 

CARVALHO, 2017).    

Segundo a obra de Brasil (2013), ações de EAN 

desenvolve o fortalecimento da autonomia dos indivíduos, 

melhorando sua capacidade de interpretação e escolha de suas 

práticas alimentares e modo de vida. Estimulando a capacidade 

de lidar com as situações, mediante o conhecimento dos 

determinantes dos problemas que estão inseridos.  

Atividades de EAN, são transversais a todas as políticas de 

Segurança Alimentar e Nutricional, entre elas o Programa 

Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e o Política Nacional 

de Alimentação e Nutrição (PNAN).  

O PNAE é gerenciado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), considerado 

atualmente um dos maiores programas de alimentação escolar 

do mundo, atendendo de forma gratuita os estudantes da 

educação básica brasileira. O programa colabora com o 

aprendizado e desenvolvimento dos escolares, formação de 
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práticas alimentares saudáveis e a garantia do direito dos 

estudantes a alimentação escolar de qualidade. Dentro das 

atribuições do profissional nutricionista do PNAE, as atividades 

de EAN são consideradas um dos eixos prioritários, cabendo ao 

profissional o planejamento e execução (SILVA et al., 2018; 

SANTOS et al., 2016).   

As Atividades de Educação Alimentar e Nutricional, para 

o PNAE, de acordo com Silva et al., (2018, p.2672) “representa 

o conjunto de ações formativas, de prática contínua e 

permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, 

que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e 

escolhas alimentares saudáveis […]”. Tendo em vista, que 

hábitos alimentares saudáveis influenciam no rendimento e na 

aprendizagem dos escolares. Como também, diminuem o 

número de faltas por problemas de saúde.  

A PNAN segundo Brasil (2013), possui como diretriz 

principal a melhora das condições de alimentação, nutrição e 

saúde, respeitando os aspectos biológicos, promovendo a 

garantia da Segurança Alimentar e Nutricional para população 

brasileira.  

Devido à importância dessa temática no cenário 

municipal, nacional e internacional do campo das políticas 

públicas de segurança alimentar e nutricional, o objetivo deste 

trabalho é descrever um relato de experiência das atividades de 

EAN, intitulada: Teatro da alimentação - montando meu prato 

saudável, desenvolvidas com crianças de faixas etárias entre 1 

(um) aos 5 (cinco) anos de vida, matriculados em quatro centros 

municipais de educação infantil da cidade de Santa Cruz, no 

estado do Rio Grande do Norte (Brasil). 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho tem caráter de relato de experiência atrelado 

ao estágio extracurricular em alimentação escolar. O 

planejamento das ações de EAN foram realizadas pelas 

estagiárias do curso de nutrição da Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi (FACISA/UFRN), sob a orientação da 

nutricionista responsável técnica pelo PNAE no município e o 

professor orientador da FACISA/UFRN. Financiado pela 

Secretaria Municipal de Saúde e de Educação do município de 

Santa Cruz, RN.  

O público alvo da atividade foram os alunos assistidos 

pelo PNAE, regularmente matriculados e que frequentam os 

centros de educação infantil do município, do primeiro ao quinto 

estágio das escolas escolhidas. Com a faixa etária entre 1 (um) 

aos 5 (cinco) anos de vida. 

As atividades de Educação Alimentar e nutricional foram 

realizadas em 4 (quatro) centros municipais de educação 

infantil da rede municipal de educação de Santa Cruz no Rio 

Grande do Norte; Centro Municipal de Educação Infantil do 

Paraíso - Geraldo Alves da Silva (385 alunos; Escola Municipal 

Sossego da mamãe (267 alunos); Centro Municipal de 

Educação Infantil - Gizalda Lins (380 alunos); Creche Municipal 

Pedro Severino Bezerra (231 alunos); totalizando 1.263 alunos, 

divididos em 32 salas de aula. 

 As atividades aconteceram nas salas de aula de cada 

estágio das escolas mencionadas anteriormente, durando cada 

intervenção 120 minutos por sala. Ocorreram entre o período 

de abril a julho de 2018.  

Os conteúdos programáticos foram definidos frente às 

demandas recebidas quanto a baixa aceitação dos vegetais na 
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alimentação escolar e o alto consumo de alimentos 

ultraprocessados. Relatados pela equipe do Estágio 

Supervisionado em Alimentação Escolar, da graduação em 

Nutrição da FACISA-UFRN; resultados apresentados pelo 

projeto de extensão “Programa de Educação Alimentar e 

Nutricional para Alunos, Familiares e Professores de Escolas 

Públicas de Ensino Fundamental de Santa Cruz-RN” integrante 

programa de extensão “Saúde e bem-estar nas escolas: 

promovendo ações intersetoriais de Segurança Alimentar e 

Nutricional, estilo de vida ativo e prevenção de acidentes no 

município de Santa Cruz, RN”, financiado pelos recursos do 

edital PROEXT-MEC; feedback repassado pelos diretores, 

professores e manipuladores de alimentos de cada centro 

municipal de educação infantil.  

Diante disto, a intervenção foi elaborada tendo como 

base documentos de respaldo científico. A linguagem que se 

utilizou para montar a intervenção foi adaptada à escolaridade 

do público alvo. Os temas foram debatidos anteriormente com 

toda a equipe envolvida a fim de definir a abordagem 

metodológica mais adequada para o público alvo e que 

materiais seriam preferidos. As atividades pretendidas tiveram 

seus fundamentos nas tendências pedagógicas, humanista e 

problematizadora. 

Antes de realizar a intervenção com os alunos, os 

responsáveis pela realização da atividade, entraram em contato 

com os diretores responsáveis pelos centros municipais de 

educação infantil da rede municipal de educação. Comunicando 

todos previamente sobre a realização das intervenções e como 

iriam ocorrer.  
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Materiais utilizados nas ações:  

● Fantoches de 4 (quatro) frutas diversas (maçã, banana, 

laranja e manga); 

● TNT verde de 2 metros; 

● Roteiro do texto para o teatro de fantoche;  

● 2 (dois) atores para encenar o teatro; 

● 1.500 impressões de alimentos que compõem a 

alimentação escolar para colorir em folha A4; 

● Coleção de colorir, disponível na sala de aula.   

Atividades desenvolvidas:  

A atividade Teatro da alimentação: montando meu prato 

saudável, dividiu-se em 4 (quatro) momentos principais. 

1° momento - Realização do teatro de fantoche, encenado pelas 

estagiárias do curso de nutrição. Seguindo o roteiro realizado 

previamente, logo abaixo: 

Roteiro: “Teatro da alimentação: montando meu prato saudável” 

2° momento - Após finalizar o teatro de fantoche, 

disponibilizaram os fantoches para as crianças brincarem, 

gerando um momento de interação entre a turma, promovendo 

uma conversa discussão sobre cada vegetal e o consumo de 

alimentos ultraprocessados para a saúde; 

3° momento - Realizou-se com o apoio da professora, uma 

atividade de colorir com figuras, para trabalhar as frutas 

discutidas anteriormente e alguns vegetais presentes na 

alimentação escolar. Estimulando a aceitação da merenda e o 

aprendizado dos mesmos quantos ao consumo de vegetais, 

cores e os benefícios de cada alimento trabalhado 

anteriormente para a saúde.  

4° momento com os professores, pós-intervenção - A 

nutricionista e as estagiárias que conduziram a intervenção 

dialogam individualmente com cada professor em sua 
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respectiva sala, ouvindo a opinião sobre a atividade e 

assimilando o feedback e sugestões repassado por eles sobre 

a intervenção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A realização da atividade Teatro da alimentação: 

montando meu prato saudável, apresentou grande relevância e 

importância para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, 

oferecendo subsídios, para melhorar a aceitação dos 

estudantes da alimentação servida na escola.  Visando 

estimular a curiosidade e o interesse das crianças em conhecer 

novos alimentos, preparações e sabores no ambiente escolar e 

na rotina domiciliar.  

Atividades de EAN agregam saberes e experiências 

mútuas a todas as partes envolvidas na ação. Os estagiários 

que coordenam as ações adquirem conhecimentos práticos, 

que contribuem para o processo de ensino/aprendizagem, 

colocando em prática conteúdos estudados na teoria da 

universidade.  

Os estagiários são estimulados a desenvolver 

habilidades e atitudes profissionais para a execução de 

atividades e dinâmicas que competem ao profissional 

nutricionista da área da alimentação escolar. Contribuindo para 

a formação de profissionais conscientes e engajados com a 

comunidade, propiciando um olhar crítico, ético e consciente do 

seu papel.   

Planejando promover melhorias nas condições 

nutricionais deste público, fomentando a perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional. Diversos autores 

caracterizaram e avaliaram escolares da rede municipal de 
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Santa Cruz/RN, os resultados apresentados abaixo, 

demonstram a necessidade de realizar intervenções com este 

público alvo, descritos no quadro 1.  

Quadro 1. Autores, instrumentos utilizados, número da amostra 
e respectivos resultados dos autores que avaliaram escolares 
da rede municipal de Santa Cruz. Santa Cruz-RN, 2018.  

Autor Instrumento/ 

N° da amostra 

Resultados Encontrados 

Santos, et 

al (2016) 

-Questionário 

socioeconômico; 

Escala Brasileira 

de Insegurança 

alimentar (EBIA). 

-377 escolares 

-População apresenta 

privações alimentares; 

-Metades das famílias se 

encontram em algum grau de 

insegurança alimentar (49%); 

-A maioria das famílias possui 

renda inferior a dois salários 

mínimos (84%); 

-As famílias recebem o 

benefício do Programa Bolsa 

Família (82,6%). 

Farias et 

al, (2017) 

-Classificação da 

Associação 

Brasileira de 

Estudos 

Populacionais 

(ABEP).  

-657 Escolares 

-As famílias estão acima da 

classe D (94,8%); 

-O grau de escolaridade dos 

familiares é abaixo do ensino 

fundamental; 

-Baixo consumo de vegetais 

pelas famílias de menor 

escolaridade;  

-Prevalência do alto consumo 

de alimentos processados e 
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ultraprocessados. 

Pereira et 

al. (2017) 

-Estado 

nutricional 

antropométrico 

dos escolares; 

Questionário 

Alimentar do Dia 

Anterior 

(QUADA). 

-299 escolares. 

-Amostra predominante 

obteve um estado nutricional 

eutrófico;  

-Prevalência do alto consumo 

de alimentos processados e 

ultraprocessados. 

-Baixo consumo de frutas, 

legumes e verduras.  

 

Fonte: Santos, et al (2016); Farias et al, (2017); Pereira et al. (2017).  

Pedraza et al., 2017, avaliou em sua obra o estado 

nutricional de escolares beneficiados pelo Programa de 

Alimentação Escolar na cidade de Campina Grande, no estado 

da Paraíba. Avaliando uma amostra de 1081 escolares, com a 

faixa etária entre 5 e 10 de idade, distribuídas nas turmas de 1º 

a 5º ano. O resultado do seu estudo demonstrou que 2,4% (26) 

dos escolares estavam com déficit de estatura. Totalizando 

21,5% (232) dos escolares diagnosticados com  excesso de 

peso: 12,3% (133) com sobrepeso e 9,2% (99) foram 

classificados em obesidade.  

Diante destes resultados, surgiu a necessidade da 

realização de ações de EAN, por cumprir um papel 

transformador, assumindo um caráter pedagógico, estimulando 

a integração de temas relativos à alimentação e nutrição no 

currículo escolar, de modo transversal. Promovendo a 

conscientização de hábitos alimentares promotoras de saúde, 

mobilizando os escolares para o autocuidado e estimulando a 

aceitação das refeições oferecidas pelo PNAE.  
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A realização de atividades de EAN com escolares de 

com idade entre 1-5 anos de vida, frequentadores dos centros 

municipais de educação infantil, promovem o desenvolvimento 

de habilidades e a construção de hábitos saudáveis que os 

acompanharam até a idade adulta.  A aquisição de hábitos 

saudáveis deve ser incentivada nas crianças desde os 

primeiros meses de vida, o aprendizado sobre os alimentos 

deve ser iniciado de maneira lenta e gradual, respeitando as 

particularidades individuais da faixa etária (NUNES et al., 

2015).De acordo com a obra de Mariz et al. (2015), orientar a 

correta inclusão alimentar na rotina de cada criança, como 

também estimular a curiosidade e o interesse por novos 

sabores, texturas e o benefício de cada alimento em uma 

linguagem lúdica e de fácil compreensão para o público. É uma 

estratégia eficiente, para estimular a formação de hábitos 

alimentares saudáveis, despertando na criança sua autonomia 

de escolher e montar suas refeições com suas preferências e 

aversões individuais, permitindo, que a escola e os pais 

possuam abertura para oferecer novos alimentos e 

preparações. 

Atividades de EAN com pré-escolares fortalece o vínculo 

entre a criança e o alimento e a prática de alimentar-se, sendo 

fundamental para a formação de hábitos alimentares saudáveis, 

tendo em vista, que estas mudanças irão ser reflexos dos novos 

hábitos alimentares de vida, que serão construídos durante a 

infância e perpetuaram para a fase adulta. Quanto mais cedo 

as crianças são expostas a intervenções de EAN, mais 

facilidade as mesmas terão de aprender e absorver os temas 

ministrados, provocando na criança atitudes que promovem 

saúde. O papel da escola como ministrantes de ações de EAN, 

não excluem a responsabilidade da família na formação dos 
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hábitos alimentares da criança. Demonstrando a importância da 

realização das ações com os pais e responsáveis por estes 

escolares (MARIZ et al., 2015).         

A intervenção contou com a colaboração e participação 

dos professores, diretores e coordenadores responsáveis pelos 

centros municipais de educação infantil do município. Durante 

a realização, todos os envolvidos colaboraram de maneira 

mútua e uma forte relação de afeto foi desenvolvida em todas 

as partes durante a realização dessas ações (figura 1). 

Atividades de EAN apresentam relevância por permitir o 

engajamento de todos no processo de ensino/aprendizagem, 

propiciando o desenvolvimento de habilidades na equipe 

pedagógica e no público alvo das ações, incentivando a 

autonomia do público infantil na escolha dos seus alimentos 

(PRADO et al., 2016; SILVA et al., 2018). 

Segundo a Portaria Interministerial Nº 1.010, de 08 de 

maio de 2006, os profissionais de educação devem ser 

inseridos em ações que discutam a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, adicionando a temática no projeto 

político pedagógico da escola. Tornando estes profissionais 

cientes de suas responsabilidades e importância de sua 

participação neste processo educacional (BRASIL, 2006).  

Os educadores convivem diariamente com seus alunos, 

sendo importantes multiplicadores de informações e reflexões, 

sendo capaz de inserir de maneira lúdica no planejamento das 

aulas atividades que envolvam alimentação, nutrição e o 

desenvolvimento de práticas saudáveis (TEIXEIRA, 2015).  
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Figura 1. Atividade de EAN realizada com escolares 
matriculados em centros municipais de educação infantil da 
cidade de Santa Cruz. Santa Cruz-RN, 2018. 

Fonte: 
Elaborada pelos autores. 

Mancuso et al., (2013), menciona em sua obra o papel 

da merenda escolar, interligando-a com todas as atividades 

desenvolvidas pelos profissionais no ambiente escolar, 

demonstrando sua importância pedagógica na temática das 

aulas ministradas e no aprendizado dos alunos. A merenda não 

possui apenas o papel de alimentar e saciar a fome, existindo 

uma preocupação por parte de todos os envolvidos, com as 

preferências e aversões alimentares da comunidade e as 

restrições de saúde dos escolares. Intervenções que trabalham 

a alimentação saudável nas escolas são um incentivo ao 

currículo escolar, como também, um instrumento pedagógico 

que os nutricionistas do PNAE devem utilizar com os alunos, 

professores e todos os envolvidos no processo educacional.  

Promovendo, o estímulo e a aceitabilidade dos alimentos 

servidos na merenda escolar.  O aumento da aceitação da 
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merenda escolar contribui com a diminuição da ingestão dos 

alimentos ultraprocessados no período em que os mesmos 

estão na escola (MANCUSO et al., 2013).  

Trabalhar a temática da alimentação saudável em 

diferentes etapas promove o aprendizado quanto ao consumo 

dos vegetais, cores e os benefícios de cada alimento para a 

saúde no espaço escolar, são uma estratégia eficaz de 

promover educação em saúde pela promoção de hábitos 

saudáveis, melhora das condições alimentares, diminuição do 

surgimento das doenças crônicas não transmissíveis e da 

desnutrição infantil, melhorando o contexto da realização do 

Direito Humano à Alimentação Adequada e da garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional (Figura 2). 

Figura 2. Atividade de EAN realizada com escolares 
matriculados em centros municipais de educação infantil da 
cidade de Santa Cruz. Santa Cruz-RN, 2018.  

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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CONCLUSÕES  

 

 A realização de ações com escolares apresentaram um 

caráter desafiador, tendo em vista, que atividades de EAN são 

instrumentos que cumprem um papel transformador, ao 

utilizarem uma abordagem lúdica e de fácil entendimento para 

promover a formação de hábitos alimentares promotoras de 

saúde nos escolares.  

 Dividir a intervenção em quatro momentos diferentes 

propiciou a realização de uma dinâmica lúdica e construtiva a 

cada etapa, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem, 

funcionando de maneira diferente e divertida para os escolares. 

 Atividades com este delineamento proporcionam saberes e 

experiências mútuas a todas as partes envolvidas na ação. Os 

estagiários que coordenam estas ações adquirem 

conhecimentos práticas e vivências, que contribuíram para o 

processo de ensino/aprendizagem e a formação de 

profissionais nutricionistas competentes, críticos e éticos.   
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RESUMO:  Uma unidade de alimentação e nutrição 

desempenha atividades voltadas para o preparo e distribuição 

de refeições, sob supervisão de um profissional nutricionista  

que realiza o planejamento dietético de forma a evitar o 

desperdício. Para tanto, ele pode utilizar de aparatos 

tecnológicos, como planilhas eletrônicas para otimizar o tempo 

e o serviço. Diante disso, o presente trabalho tem por finalidade 

descrever os métodos empregados no aprimoramento de uma 

planilha eletrônica para requisição de gêneros perecíveis 

utilizando-se o software Excel®. Utilizou-se como base a 

planilha padrão seguindo seus principais objetivos. Foram 

aplicadas as funções PROCV e SEERRO, multiplicações 

básicas, criação da validação de dados com listas suspensas e 

proteção de planilhas, além da organização de  espaços para 

visão geral de quantitativos dos públicos de forma individual e 

associados a cada uma das refeições. Após essa processo, 
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realizou-se a elaboração de um treinamento para utilização da 

nova planilha. Portanto, com a realização do aprimoramento da 

planilha para requisição dos gêneros perecíveis o serviço da 

Unidade de Alimentação e Nutrição ganhou tanto em relação 

economia de tempo quanto de trabalho, já que com as 

adaptações, essa atividade pode agora ser finalizada mais 

rapidamente, sendo esse tempo ganho aplicado em outras 

atividades. Sugere-se, ainda, que sejam estudadas 

possibilidades de aprimorar outras planilhas eletrônicas do 

serviço. 

Palavras-chave: Serviços de alimentação. Planejamento de 
cardápio. Nutricionistas.Planilhas Eletrônicas.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) trata-se 

de uma unidade de trabalho ou setor de uma empresa que tem 

por objetivo a realização de atividades relacionadas à 

alimentação e a nutrição desde o seu planejamento, preparação 

até a distribuição aos comensais, garantindo em todas essas 

etapas uma refeição adequada do ponto de vista nutricional, 

sensorial e higiênico-sanitário e, dessa forma, servindo como 

promotor da saúde e dos hábitos alimentares saudáveis 

(BRASIL, 2004; COLOÇO; HOLANDA; PORTERO-

MCLELLAN, 2009; TEIXEIRA et al., 2007).  

Ressalta-se que a produção de refeições em UAN é 

caracterizada por utilizar grandes quantidades de alimentos em 

estado bruto para preparar, em um curto período de tempo, um 

elevado número de preparações bem definidas, levando em 

consideração limitações referentes à perecibilidade da matéria-

prima, os custos e a equipe de manipuladores de alimentos 
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(BRADACZ, 2003; RIBEIRO, 2002). Diante desse cenário, o 

desperdício em UAN torna-se frequente podendo estar 

relacionado com o mau planejamento do cardápio, aliado a más 

condições de preparação e distribuição das refeições que 

prejudicam  a satisfação por parte dos comensais (GARDIN; 

CRUVINEL, 2014; VIANA; FERREIRA, 2017). 

O desperdício em UAN é tido como sinônimo de falta de 

qualidade no serviço e deve ser evitado por meio de um 

planejamento adequado, para que não resulte em um excesso 

de produção e/ou um aumento de sobras (SILVÉRIO; 

OLTRAMARI, 2014).  

Logo, as atividades de gestão em UAN devem ser 

planejadas e realizadas por um profissional qualificado, com 

capacidade para prever o rendimento final de cada alimento e 

seu quantitativo total necessário, considerando as preparações 

consumidas e o per capita de cada alimento (TEIXEIRA et al., 

2007; ABREU et al., 2011), ficando essa responsabilidade da 

de gerenciamento a cargo de um nutricionista. Este profissional 

é considerado o mais apto a realizar as ações de planejamento 

e análise dietética voltadas ao público saudável e/ou enfermo 

nos diferentes ciclos da vida, além de administrar, inspecionar 

e controlar o serviço na unidade (ABREU; SPINELLI, 2009;  

COLOÇO; HOLANDA; PORTERO-MCLELLAN, 2009; 

PROENÇA et al., 2005; TEIXEIRA et al., 2007). 

De acordo com Rigo (2009) a atuação do profissional 

nutricionista tanto no âmbito hospitalar quanto na gestão da 

UAN deve conhecer, entender e respeitar as crenças, valores e 

costumes do público ao qual está trabalhando, para poder 

realizar um bom trabalho na oferta das refeições e da 

orientação nutricional, sem desprezar a cultura de cada um 
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favorecendo assim uma maior adesão na alimentação - 

evitando desperdícios - e mudanças dos hábitos alimentares. 

No entanto, a atribuição de inúmeras atividades e  

responsabilidades diárias, aliada a rotina cada vez mais 

conturbada e acelerada, desse profissional, resulta na 

necessidade  de ferramentas que otimizem seu tempo e 

agilizem seu trabalho, ao mesmo tempo que lhe assegura 

confiança nas informações, eficiência e eficácia, aumentando a 

produtividade por meio da melhora das informações, da 

automatização das tarefas rotineiras e da melhora do controle 

interno das operações (GONÇALVES; SOUZA, 2003; KILPP, 

2015). 

A elaboração e/ou aprimoramento de uma boa 

ferramenta de gestão em UAN, como em Restaurante 

Universitário (RU), requer conhecimento teórico-prático por 

parte da equipe envolvida. Tornando-se imprescindível 

conhecer os procedimentos técnicos pelos quais as matérias-

primas passam na produção das refeições, bem como os 

processos inerentes à área administrativa do estabelecimento. 

Deste modo, facilitando o entendimento dos problemas, a 

exemplo da perecebilidade de um gênero alimentício e sua 

necessidade de “saída” para produção, bem como produzir 

insumos para a resolução dos mesmos (GONÇALVES; 

SOUZA, 2003; SAGGIORATTO; CAOBIANCO; SANTOS, 

2015). 

Em uma UAN de um Hospital Universitário, onde também 

funciona um RU, no município de Santa Cruz (Rio Grande do 

Norte, Nordeste, Brasil), a equipe de nutrição do Setor de 

Nutrição e Dietética padronizou 4 cardápios semanais, com 

preparações distintas, estabelecido um sistema cíclico de 
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revezamento, de tal forma que as preparações do primeiro dia 

só voltam a aparecem no início do novo ciclo. 

Para tanto foi adotado o uso de softwares para apoiar os 

serviços realizados na unidade, a exemplo, a criação de 

algumas planilhas eletrônicas no software Excel® voltadas para 

cálculos e planejamentos dietéticos dos cardápios.  Dentre 

essas planilhas, destacamos a de Requisição dos Gêneros 

Perecíveis, que dentro da rotina da UAN é preenchida 

diariamente, de forma manual, para o requerimento ao 

armazenista dos alimentos em suas respectivas quantidades 

para a preparação do cardápio do dia seguinte; que é planejado 

levando em consideração o cardápio e algumas possíveis 

adaptações, como a necessidade de priorizar a utilização de um 

algum gênero devido ao seu estágio mais avançado de 

maturação, com o intuito de evitar que o mesmo seja 

desperdiçado e assim gere gastos descecessários. Porém, o 

uso desta Requisição, durante a rotina, foi percebido que 

necessitava de mais ajustes de forma a torná-la mais prática, 

garantindo assim, maior rapidez nesse procedimento. 

Diante disso, o aprimoramento de planilhas eletrônicas, 

com a aplicação de determinadas fórmulas pode ser de grande 

valia como recurso gerencial, uma vez que otimiza o tempo e o 

trabalho das nutricionistas e facilita na tomada de decisões. 

Logo, o presente trabalho tem por finalidade descrever os 

métodos empregados no aprimoramento de uma planilha 

eletrônica para requisição de gêneros perecíveis utilizando-se o 

software Excel® da Microsoft para realização de cálculos 

dietéticos realizados diariamente numa UAN, como forma de 

contribuir para o serviço. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Utilizou-se como base a planilha padrão para requisição 

dos gêneros perecíveis, levando em consideração seus 

principais objetivos, sendo eles: 1) as refeições diárias (café da 

manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia 

I e ceia II); 2) o público alvo de cada uma delas, tanto da 

coletividade enferma (pacientes) quanto da sadia 

(acompanhantes de pacientes, estudantes da universidade, 

residentes e funcionários do hospital); 3) os grupos alimentares 

(frutas, verduras/folhosos, laticínios, ovos/embutidos); e 4) suas 

respectivas quantidades (g ou mL). Os valores do per capita 

utilizados para cada alimento (bruto), foram os mesmos dos 

registros da própria UAN, obtidos a partir da adaptação da 

literatura científica com a realidade do estabelecimento. 

 Para o aprimoramento da planilhas foram aplicadas as 

funções PROCV e SEERRO, multiplicações básicas, criação da 

validação de dados com listas suspensas e proteção de 

planilhas, além da organização de  espaços para visão geral de 

quantitativos dos públicos de forma individual e associados a 

cada uma das refeições. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO DE PLANILHA COM OS VALORES PER 

CAPITA 

  

Criou-se em uma aba da planilha uma lista com a junção 

de todos os valores per capita separados por grupos 

alimentares, sendo eles: 1) verduras e tubérculos; 2) frutas; 3) 
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leites e derivados; 4) ovos; e  5) embutidos e outros. Os itens 

de cada grupo foi organizado da seguinte maneira: o nome do 

alimento e entre parênteses a sua preparação, por exemplo: 

“Cenoura (salada crua)”, “Cenoura (salpicão)”, “Cenoura 

(sopa)” e etc. (salvo algumas frutas que eram expressas por 

unidades)  seguido do valor per capita, e a unidade de medida 

expressa em gramas (g) ou milílitros (mL) (Figura 1). 

 

3.2 CÁLCULOS DO QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES POR 
PÚBLICO 
  

Elaborou-se espaços para melhor distinção das 
refeições e suas respectivas quantidades para os diferentes 
públicos, além do número do cardápio e o dia de planejamento. 
Os dados foram alimentados com base no preenchimento de 
listas do RU e a relação do número de pacientes por leito 
(espaço de acompanhantes é preenchido automaticamente, já 
que cada paciente tem direito a um), devendo ser preenchido 
apenas os espaços com tonalidade verde mais claro.  O 
quantitativo de estudantes varia nos horários do desjejum, 
almoço e jantar, onde neste último tem-se o maior quantitativo. 

As refeições foram organizadas com as distinções entre 

as enfermarias (pacientes) e o refeitório (estudantes + 

funcionários + acompanhantes), obtendo-se os valores de 

forma isolada e o total para o dia (Figura 2). Essa diferenciação 

é importante pois, devido às necessidades nutricionais e 

especificidades das dietas hospitalares, nem todo 

alimento/preparação servido ao público sadio é também servido 

aos pacientes internos. 
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Figura  1 – Organização de lista com todos os valores per 
capita. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 
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Figura  2 – Organização do quantitativo de refeições por 

público. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

3.3 PLANILHA PARA O CÁLCULO 

 

A planilha padrão foi adaptada com a organização de 

acordo com as refeições e os grupos alimentares; com adição 

de uma coluna “Nº” (número de comensais) , uma coluna “PC” 

(per capitas) e uma outra coluna para a quantidade total e  

unidade de medida. No espaço do almoço houve a adição de 

valores “fixo” para  cenoura, batata e chuchu para preparação 

(diária) da salada cozida para dietas brandas (Figura 3). 
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Figura  3 – Planilha de requisição dos gêneros perecíveis. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

3.4 VALIDAÇÃO DE DADOS COM LISTA SUSPENSA 

 

 A criação de validação de dados com lista suspensa é 

uma ferramenta do software Excel®, destinada para facilitar a 

seleção de uma determinada variável. Esta função foi aplicada 

em: 1) cada grupo de alimentos da lista dos per capitas; 2) para 

a lista de unidade de medidas; e 3) para o número de públicos. 

Com sua criação, ao passar o cursor pelas células é exibido um 

ícone de lista que ao ser clicado exibe as variáveis 

selecionadas, sendo uma alternativa para substituição a 

digitação manual (Figura 4). 

 



APRIMORAMENTO DE PLANILHA ELETRÔNICA PARA REQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS PERECÍVEIS: uma contribuição para o serviço de uma unidade de 

alimentação e nutrição 

787 
 

Figura  4 – Validação de dados com lista suspensa. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

 

3.5 APLICAÇÃO DA FUNÇÃO PROCV 

 

 A função PROCV foi utilizada para automatizar as buscas, 

quando há necessidade de resgatar algum valor de uma tabela. 

Essa fórmula foi aplicada nas células da coluna “PC” referente 

aos per capitas, ou seja, mediante a seleção do alimento com o 

uso da lista suspensa, essa função busca o valor do per capita 

e o insere de forma automática (Figura 5). 
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Figura  5 –  Preenchimento automático dos valores per capita 

mediante seleção do alimento. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

3.6 SELEÇÃO DO NÚMERO DE COMENSAIS E OBTENÇÃO 
DA QUANTIDADE TOTAL DO ALIMENTO 
 

 Como falado na seção 3.4, criou-se uma lista suspensa nas 

colunas “Nº” para seleção do quantitativo dos comensais. Assim 

que selecionado, com a aplicação de uma multiplicação simples 

na coluna “Quantidade”; o valor da coluna “Nº” e “PC” é 

multiplicado, obtendo-se o peso bruto total necessário para a 

preparação desse alimento no cardápio (Figura 6). 
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Figura  6 –  Obtenção da peso bruto total do alimento 

necessário para preparação na UAN. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

3.7 APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SEERRO E PROTEÇÃO DE 

PLANILHA 

 

 Como em todas as células da planilha, foram aplicadas 

fórmulas e com a ausência de dados – que devem ser 

preenchidos – o software identifica que há um erro de função, 

exibindo as mensagens “#N/D”, “#VALOR!”,” #REF!”, “#DIV/0!”, 

“#NÚM!”, “#NOME?” ou “#NULO!”, o que prejudica a 

visualização geral da planilha. Com a aplicação dessa função a 

mensagem de erro deixa de aparecer, deixando a planilha 

limpa. Foi realizada também a “proteção de planilha”, uma 

opção do software para bloquear determinadas células com o 

intuito de evitar que fórmulas sejam alteradas ou até mesmo 

excluida com o uso incorreto (Figura 7). 
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Figura  7 –  Aplicação da proteção de planilhas. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

3.8 FINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DA REQUISIÇÃO 

 

 Após preenchimento de todos os dados referentes aos 

gêneros perecíveis necessários para a preparação do cardápio, 

é  feita uma revisão e em seguida a seleção da planilha e 

impressão para poder ser entregue ao armazenista, para 

separação dos alimentos. 

  

3.9 TREINAMENTO - ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA 

NOVA PLANILHA  

 

 Como o aprimoramento da planilha, foi necessário 

realizar um treinamento com as demais nutricionistas e 

estagiários do setor como forma de capacitação e atualização. 

O treinamento foi realizado no formato de slides com o passo a 

passo do preenchimento (Figura 8). 

 

  



APRIMORAMENTO DE PLANILHA ELETRÔNICA PARA REQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS PERECÍVEIS: uma contribuição para o serviço de uma unidade de 

alimentação e nutrição 

791 
 

Figura  8 –  Treinamento para utilização da nova planilha. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

Na adoção de mudanças em determinadas atividades de 

rotina da UAN, devem ser realizados atualizações e 

treinamentos regulares, não restrito apenas a manipuladores de 

alimentos, mas também com a própria equipe de nutricionistas, 

tendo em vista que há a possibilidade de serem feitas 

mudanças sem haver momentos de ensino no serviço entre os 

membros da equipe (PEREIRA, 2012; SAMULAK et al., 2015). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Embora alguns procedimentos de rotina na UAN sejam 

realizados sem a detecção de problemas, na possibilidade de 

melhorar o serviço - economia de tempo e trabalho - essa 

alternativa deve ser estudada para avaliar sua viabilidade  e 

aplicação. 
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Portanto, com a realização do aprimoramento da planilha 

eletrônica para requisição dos gêneros perecíveis, o serviço da 

UAN ganhou tanto em relação a economia de tempo quanto de 

trabalho, já que com as adaptações essa atividade pode agora 

ser finalizada mais rapidamente, sendo esse tempo ganho 

aplicado em outras atividades. Sugere-se, ainda, que sejam 

estudadas possibilidades de aprimorar outras planilhas 

eletrônicas do serviço. 
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RESUMO: A temática  da  alimentação  e  nutrição  
amplamente  difundida  no  Brasil, demonstra    seu    
determinismo    histórico    estrutural    se    relacionando    ao    
modelo   de desenvolvimento  econômico  e  social  do  país.  
Sendo  assim,  as  Unidades  de  Alimentação  e Nutrição 
(UAN) devem ser equilibradas em nutrientes, mas não devem 
esquecer dos hábitos alimentares, dos aspectos higiênicos e 
dos financeiros.  E mais, no contexto de UAN em unidades 
hospitalares, esta tem por responsabilidade auxiliar a 
recuperação dos  pacientes como  um  fator  coadjuvante  ao  
tratamento recebido,  sendo  assim este trabalho objetivou 
implementar receitas a base de soja e avaliar a aceitabilidade 
dessas preparaçôes. Sendo assim foram elaboradas  duas 
preparações utilizando soja (bolo de cenoura e paçoca de 
carne), sendo avaliada sua aceitabilidade através do resto 
ingesta pelos comensais da UAN hospitalar. Diante dos 
resultados, pode-se verificar 100% de aceitabilidade do bolo 
de cenoura acrescido de soja e 69% da paçoca de carne. A 
partir das análises qualitativas do cardápio, percebeu-se a 
ausência de proteína no período noturno, essas observações 
levaram a elaboração de receitas à base de soja. Observou 
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uma maior aceitabilidade das preparações, as quais foi 
utilizado a farinha de soja bolo de cenoura), onde foi visto uma 
rejeição da utilização da proteína de soja texturizada (paçoca).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Aceitabilidade. Funcional. Unidade de 
Alimentação Hospitalar 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, as sociedades adquirem normas e 

hábitos de consumo alimentares, aos quais incorporam um 

processo de experimentação social que, por tentativa e erro, 

propicia o desenvolvimento de um saber nutricional. Diante 

disso, considerar que os hábitos alimentares de determinada 

população precisam ser alterados é um grande desafio para as 

políticas públicas e para a educação em nutrição, dado que 

esses envolvem relações entre pessoas e comportamentos 

humanos (CERVATO-MANCUSO; VINCHA, SANTIAGO, 2016) 

As dificuldades impostas pelos longos deslocamentos e a 

extensa jornada de trabalho nas sociedades modernas, 

impediam e impedem que um grande número de pessoas 

realize suas refeições regulares. Para uma expressiva camada 

da população, a refeição fora do lar, em Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN’s), é uma das alternativas viáveis 

(CUNHA, 2013). 

A relação "alimentação e renda", consolidava a postulação 

de que pobres sabiam comer, mas lhes faltava renda para 

comprar alimentos. A partir dessa concepção, os programas de 

distribuição de alimentos passaram a ser vistos como 

instrumentos de redistribuição de renda. A preocupação com 

proteínas e com a educação foi substituída pela fome, má 

distribuição de renda e preocupação com o pequeno produtor 
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Nessa época, as estratégias de intervenção tomaram caminhos 

absolutamente opostos, a partir da identificação dos fatores 

determinantes. Se desnutrição resultava da ignorância, a cura 

seria a criação de programas educativos e a introdução de 

novos alimentos e um novo acesso a esses alimentos. Se a 

desnutrição resultava da pobreza, a cura seria a transformação 

do modelo de desenvolvimento econômico (CERVATO-

MANCUSO; VINCHA, SANTIAGO, 2016). 

A temática da alimentação e nutrição, no Brasil, sempre foi 

abordada a partir de diferentes nuances que, de maneira 

complexa e diferenciada, demonstram seu determinismo 

histórico estrutural se relacionando ao modelo de 

desenvolvimento econômico e social do país (ALVES, 2014) 

 Com isso compreende-se por UAN uma unidade de 

trabalho ou órgão de uma  empresa, que desempenha 

atividades relacionadas à alimentação e nutrição. São órgãos 

de estruturas administrativas simples, porém de funcionamento 

complexo, visto que, em geral, neles são desenvolvidas 

atividades que enquadram nas funções técnicas, 

administrativas, comerciais, financeira contábil e de segurança. 

Funções estas, imprescindíveis a qualquer empresa, 

independente de seu tamanho ou personalidade jurídica 

(CARMO; LIMA, 2015). 

O nutricionista é o profissional habilitado para trabalhar no 

gerenciamento de UAN’s. ele atua nas mudanças dos 

processos, nas condições e ambientes de trabalho, 

contribuindo para que o trabalhador tenha assistência 

nutricional e usufrua da nutrição como fator de prevenção e 

recuperação de sua saúde (DARIVA; ALBERTO, 2013). 

A UAN de uma determinada organização necessita contar 

com um quadro de pessoal adequado, tanto do ponto de vista 
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quantitativo como qualitativo, para atender as diversas 

atividades nela desenvolvidas, este quadro de pessoal é 

definido considerando-se todos os aspectos funcionais, com 

vista a alcançar os objetivos da UAN e contribuir, direta ou 

indiretamente, para a consecução dos objetivos gerais da 

organização da qual faz parte. Evidentemente, os objetivos de 

uma UAN são definidos em consonância com as políticas, 

diretrizes e objetivos da própria organização (MELLO et al., 

2013). 

O nutricionista que chefia uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição, dependendo do quadro de pessoal e da distribuição 

das tarefas, poderá ser levado a definir as necessidades 

nutricionais da clientela, estabelecer padrões, planejar 

cardápios, analisar índice de rejeito e sobras. Além de 

administrar recursos físicos, o profissional nutricionista, se 

depara com a realidade da rotina operacional como a de um 

restaurante, hospital e com isso também administra recursos 

humanos, ou seja, pessoas, função esta de caráter muito 

específico e imprevisível (DARIVA; ALBERTO, 2013). 

Dentro destas atividades destacam-se as administrativas, 

onde é feito o planejamento de cardápio, controle e 

coordenação das atividades dos servidores operacionais, 

manutenção da organização e supervisão da UAN; as 

comerciais, em que são realizadas a previsão, requisição, 

seleção e lista de compras de gêneros alimentícios e outros 

materiais necessários; as contábeis, onde o nutricionista se 

responsabiliza pelo controle do material de consumo  

O presente trabalho relata as atividades práticas em gestão  

de unidades de alimentação e nutrição que foram realizadas na 

cidade de Picuí, no serviço de Nutrição e Dietética do Hospital 

Regional Felipe Tiago Gomes 



PLANEJAMENTO E GESTÃO DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DE RECEITAS DE QUALIDADE NUTRICIONAL 

799 
 

Portanto, este trabalho tem como objetivo Implementar 

novas receitas a base de soja no cardápio e avaliar a 

aceitabilidade das preparações através do resto ingesta com os 

comensais da unidade de alimentação hospitalar garantindo 

qualidade nutricional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As atividades foram realizadas no Hospital Regional 

Felipe Tiago  Gomes, localizado no município de Picuí-PB, no 

período de 23 de abril a 15 de junho de 2018. A unidade 

hospitalar é  dividida  em  clínica  médica,  clínica  cirúrgica,  

obstetrícia  e  pediatria,  sendo  o  setor  de Nutrição 

supervisionado por quatro nutricionistas, existindo uma 

nutricionista coordenadora entre estes, que atendem tanto a 

coletividade enferma (pacientes) como a coletividade sadia 

(funcionários  e  acompanhantes).  Conforme  as  

particularidades  e  necessidades  dos  quadros clínicos de 

cada paciente são oferecidas seis refeições por dia. 

 

ELABORAÇÃO DA RECEITAS 

  Realizou-se levantamentos de receitas a  base de soja, 

em que foi feito uma  releitura das  receitas,  adaptando-as  

para  realidade  do  local. 

 

ELABORAÇÃO DE FICHA TÉCNICA 

        Foram elaboradas fichas técnicas das preparações novas 

que serão implementada no cardápio. As fichas foram  

confeccionadas tendo como base uma adaptação de um 

modelo de ficha disponível na unidade. Os alimentos foram 

pesados antes e depois da retirada das aparas, bem como 
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antes e após a cocção em balança digital com capacidade 

máxima para 7 kg. Para o cálculo do fator de correção foi 

utilizado a equação FC = PB/PL, em que o PB (peso bruto), 

refere-se ao alimento na forma como adquiridos, PL (peso 

líquido), refere-se ao alimento livres das partes comestíveis 

(HAUTRIVE; PICCOLI, 2013). 

        Para a determinação da composição nutricional foi 

utilizada a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – 

TACO, versão 4, e para algumas medidas caseiras foi utilizada 

a Tabela para Avaliação de Consumo alimentar em medidas 

Caseiras da Universidade Federal da Paraíba, Centro de 

Ciência e Saúde Departamento de Nutrição. Os alimentos que 

não constavam na Tabela tiveram a sua composição nutricional 

determinada através da informação nutricional presente na 

embalagem do produto. 

 

DETERMINAÇÃO DO RESTO INGESTÃO 

A  análise  do  resto-ingesta  foram  realizados  em  dois  

momentos,  em que foi avaliado a aceitabilidade de duas 

preparações:  Bolo de cenoura enriquecido com farinha de 

soja a 30% e a Paçoca Enriquecida com Farinha de Soja. Para 

isso, inicialmente as amostras foram codificadas com seus 

respectivos nomes  

Após  a  obtenção  do  peso  dos  restos  e  das  sobras,  

foi  calculado  o  percentual  de rejeição da alimentação 

ofertada: 

 

Percentual de rejeição= peso da refeição rejeitada x 100 

                                         Peso da refeição distribuida 
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Para   obtenção   do   índice   de   aceitação   foi   

subtraído   por   100   o   valor   obtido anteriormente. 

Índice de aceitação = 100 − percentual de rejeição os       

pesos dos alimentos preparados dentro das cubas, o peso 

das sobras limpas e o peso dos restos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A  realização  da  pesquisa  de  opinião  sobre  a  

aceitação  da  alimentação  em  uma Unidade de Alimentação 

e Nutrição (UAN) é de suma importância. No Brasil é claro os  

altos índices   de   desperdício   de   alimentos,   entretanto,   

em   uma   UAN   esse   desperdício   é caracterizado como 

fator de baixa qualidade do serviço. Com isso, para analisar 

os níveis de desperdício  a  UAN  utilizou-se neste estudo o  

cálculo  de  Resta  Ingesta,  que  é  quantidade  de  alimentos 

devolvida no prato ou bandeja por parte do cliente. Sendo 

assim, facilita o planejamento fidedigno  dos  cardápios,  

consequentemente,  a  aceitação  por  parte do  comensal  

(MACHADO et al, 2015) 

 Os dados coletados neste estudo, são referentes ao 

teste de resto-ingesta aplicados com manipuladores de UAN 

hospitalar (Tabela 1), entretanto, foram elaborados fichas 

técnicas para demonstrar além dos custos, as calórias e as 

gramaturas de carboidrato, proteína e lipídeo para o bolo de 

cenoura (Figura 1). 
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Figura 1. Ficha técnica  do Bolo de Cenoura Enriquecido com 

Farinha de Soja a 30% 

 
Fonte: Autoria própria 

 Abaixo pode ser visualizada a ficha técnica com os 

custos e valores nutricionais da paçoca de carne moida e soja 

Figura 2. Ficha técnica da paçoca de carne moida e soja 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Na   tabela   1   pode   ser verificado o pesagem do resto 

ingesta das duas preparações, assim como a pesagem dos 

utensílios. 
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Tabela 1. Dados referentes aos pesos em kg obtidos no teste 
de resta-ingesta. 

Preparação Peso das 
Travessas 

 

Peso da 
preparação 

+ 
Cuba 

Peso da 
preparaçã

o 

Peso 
da 

sobra 

Peso 
do 

resto 

Bolo de cenoura 
enriquecido com 
30% de farinha de 
soja 

434g 3234g 2800g 0,00g 0,00g 

Paçoca de carne 
com soja 1913g 7351g 5438g 

1710,4
g 

0,00g 

Fonte: Autoria própria 

 

Na   tabela   2   pode   ser   identificado   o   resultado   

quanto   aceitabilidade por parte dos comensais. 

 

Tabela 2:  Resultado dos cálculos de Resta-ingesta 

Preparação Índice de Aceitabilidade 

Bolo de cenoura enriquecido com 
30% de farinha de soja 

100% 

Paçoca de carne com soja 69% 

Fonte: Autoria própria 

 

 O consumo de soja na alimentação humana entre os 

brasileiros está aumentando, em decorrência da divulgação 

dos benefícios da soja para a saúde humana e do crescimento 

da oferta no mercado de produtos à base de soja de melhor 

qualidade. A proteína da soja é a única proteína vegetal que 

contém todos os aminoácidos essenciais necessários para dar 

suporte ao crescimento e a manutenção do organismo, Além 

de melhorar os níveis sanguíneos de colesterol, a soja também 
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é uma das alternativa para as pessoas com intolerância, como 

a lactose (CARRÃO-PANIZZI et al, 2016). 

Diante dos resultados, pode-se verificar que o bolo  de 

cenoura acrescido parcialmente de farinha de soja (30%), 

obteve 100% de aceitação. Enquanto a paçoca de carne 

moída e soja, obteve   69% de aceitação. Portanto,  é  claro,  

a  aceitação  do  acréscimo  da  farinha  de  soja  em  relação  

do acréscimo da proteína texturizada de soja. 

De acordo com os resultados supracitados, vale 

explicitar que a proteína de soja é um componente  comestível  

do  grão  da  soja,  sendo  uma  importante  fonte  proteica.  

Para  sua obtenção  é  realizada  a  retirada  de  seus  lipídios  

e  componentes  não  digeríveis.  Pode  ser apresentada  de  

forma:  isolada,  concentrada  ou  como  farinha,  dependendo  

do  seu  processo. Dessa forma, é transformada em proteína 

de soja texturizada (ZAKIR; FREITAS, 2015). 

Em  concordância  com   o  resultado  da  paçoca  de  

carne  moída  e  soja,  estudos semelhantes na literatura 

corroboram para demonstrar o grau de aceitação quanto ao 

uso  da  proteína  texturizada  de  soja.  Sendo  assim  

TAKAHARA e TANNO  (2013)  mostrou  a aceitabilidade  da  

proteína  texturizada  de  soja  em  um  hambúrguer.  Com  

isso,  na análise  verificou-se  que  o hamburguer de soja 

obteve 11% de aceitação quando comparado com o 

tradicional. Em estudo realizado na cidade de Castilhos/RS 

avaliou-se a percepção do consumidor em relação à soja e 

produtos derivados. Este verificou que, com relação ao 

consumo da soja e seus derivados, os sucos com soja e a 

proteína texturizada de soja são os mais citados. E mais,  

cerca de 42%  deles  consumem  diariamente,  significando  
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dizer  que  restante não  consome  ou consome menos 

(DOTTO et al, 2015). 

E ainda, contrapondo a desaprovação da  proteína 

texturizada de soja, em outro estudo adicionou-se 5%, 10%  e  

15%  da proteína de soja, visando o  aumento  do  teor 

proteico,   no fiambre   de    frango    e    com    isso    verificou    

que    aceitação    global    não    foi    afetada 

significativamente,    demonstrando    que    houve    aprovação    

semelhante    em    diversas concentrações  de  soja.  E  mais,  

essa  satisfação  foi  devido  as  concentrações  diminutas  em 

comparação com os  ingredientes existentes no fiambre de 

frango (OLIVEIRA, 200). 

Além disso, a tabela 2 demonstra o resultado 

satisfatório do bolo de cenoura acrescido parcialmente  da  

farinha  de  soja  com  100%  de  aprovação  por  parte  do  

consumidor.  Estudo semelhante utilizou proporções de 79%, 

10% e 45% da Farinha de Soja (FDS), além de maltodextrina 

e farelo de aveia, em um biscoito funcional e, com relação à 

aceitação, não foram  observadas  diferenças  significativas, 

demosntrando que  mesmo  com  concentrações  diferentes  

da FDS  todas  foram  obtiveram aceitabilidade  de  forma  

semelhantes,  até  a  que  apresenta  79%  de  FDS  foi  bem 

aceita por parte do  consumidores. E mais, ainda  torna 

possível escolher  a formulação  com melhores  características  

tecnológicas  e/ou  de  custo  para  produção  em  escala  

industrial (MARETI, GROSSMANN, BENASSI,, 2010). Neste 

mesmo estudo foi realizado por Mareti, Grossmann e Benassi 

(2010) no qual utilizou  diferentes concentrações (5%, 10% e 

15%) de farinha de soja para  a  fabricação  de  pães  

encontrou  maior  aceitação  geral,  para  os  pães  com  

menores concentrações (5%) de FDS, enquanto os outros 
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dois obtiveram aceitação  semelhante. Entretanto,  os  

resultados  sugerem  interesse dos consumidores pelos 

produtos com adição de farinha de soja e farelo de aveia, não 

tendo sido observada, portanto, rejeição para nenhuma 

formulação.  

Em outro estudo em que foi desenvolvido almondegas 

a base de polpa de tilápia acrescido de proteina texturizada 

de soja (PTS) pode-se verificar a aceitação positiva, mesmo 

em diferentes concentrações de PTS. O estudo utilizou as 

mesmas formulações bases entretanto com diferentes 

concentrações de PTS (0%, 5% e 2,5%). Com isso, verificou 

que sensorialmente não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, ou seja, o produto obteve aceitabilidade acima 

de 70% para todos os atributos avaliados. E mais, com relação 

ao teste de compras mais de 50% dos provadores afirmaram 

que comprariam o produto, indicando assim o sucesso da 

pesquisa (OLIVEIRA;CRUZ; ALMEIDA, 2015). 

Sendo assim, acredita-se que a aceitabilidade nos mais 

diversos preparos ocorram pelos ingredientes presentes. 

Entretanto, a insatisfação por parte do consumidor da soja se 

deve a presença das isoflavonas, tanto pelos atributos 

sensoriais de amargor quanto pela adstringência (MARIANI et 

al, 2015). Outro  fator  é  o  cultural,  isso  por  que  nem  

sempre a  soja  e  seus  derivados  obtiveram  tanta procura  

de  mercado.  No  passado  sua  baixa  aceitação  no  Brasil,  

foi  basicamente  devido  ao sabor e aroma desagradáveis ao 

paladar dos consumidores brasileiros. Hoje a utilização da 

soja aumentou, fazendo o Brasil o segundo maior produtor, 

isto devido a utilização da soja para produção do óleo e ração 

para anim\ais, e mais, também tem sido amplamente utilizada 

seus derivados, nas mais diversas preparações, 
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possibilitando o seu crescimento de mercado e o aumento da 

aceitação por parte do consumidor (PEREIRA, 2015). 

 

Figura 3. Bolo de Cenoura Enriquecido com Farinha de Soja 

a 30% 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 3. Paçoca de carne moída e soja 

 
Fonte: Autoria própria 
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CONCLUSÕES  

 

 No Brasil, as primeiras intervenções governamentais no 

campo da alimentação, motivadas pelas preocupações da 

ciência de nutrição, ocorreram na década de 1940. Nesse 

período, a educação alimentar sofreu influências de ordem 

política e ideológica, centralizando-se no binômio "alimentação 

e educação". Assim, os programas procuraram associar a 

distribuição de alimentos a ações de caráter educativo, com o 

intuito de ampliar os conhecimentos sobre alimentação racional 

e econômica da população. Educação essa ligada as diversas 

Unidade de Alimentação e Nutrição afim de garantir qualidade 

ao comensal. 

 A qualidade hoje é uma vantagem competitiva que 

diferencia uma empresa de outra, pois os consumidores estão 

cada vez mais exigentes em relação à sua expectativa no 

momento de adquirir um determinado produto. Logo, as 

empresas que não estiverem preocupadas com esta busca pela 

qualidade poderão ficar à margem do mercado consumidor. 

 Em relação às UAN’s, a qualidade está associada a 

aspectos intrínsecos do alimento (qualidade nutricional e 

sensorial), à segurança (qualidades higiênico-sanitárias), ao 

atendimento (relação cliente-fornecedor), e ao preço. 

 A diversidade de conhecimentos relacionado a nutrição 

e à gastronomia está vinculada a fatores culturais, psicológicos, 

ambientais, fisiológicos e sensoriais.  E esses estão ligados 

diretamente ao profissional nutricionista assim como ao médico. 

E torna-se imprescindível essa sinergia profissional para o bem-

estar do paciente, garantindo uma maior e melhor recuperação.
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 A partir das análises qualitativas do cardápio, percebeu-

se a ausência de proteína no período  noturno,  essas  

observações  levaram  a  elaboração  de  receitas  à  base  de  

soja.  Tais preparações apresentaram boa aceitabilidade, as  

quais  foi  utilizado  a farinha de soja, onde foi visto uma rejeição 

da utilização da proteína de soja texturizada. 

Por fim, essa implementação teve como principal 

objetivo promover saúde através da alimentação, visto que no 

âmbito hospitalar a dieta é fundamental no auxílio do 

tratamento das  doenças,  além  da  manutenção  da  saúde  

dos  funcionários  da  Instituição.   Assim  como demonstrar a 

importância de certos alimentos que são cada mais presentes 

e desmistificados atualmente, como a soja e seus derivados.  

Visto que é dever do nutricionista junto ao paciente 

informá-lo quanto a importância da dieta para a recuperação 

de seu quadro hospitalar; assim como adaptar a dieta 

realizada a preferência e dentro do seu estado; adaptar 

também a vida socioeconômica atentando aos valores dos 

produtos, sazonalidade 
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RESUMO: A comida é uma das expressões culturais mais 

significativas, ela define as pessoas e grupos, assim 
como seu modo de fazer, estar e viver. A Feirinha de 

Sant’Anna reúne diversas barracas destinadas à venda 
de comidas e bebidas, sendo um momento destinado à 

pratica da comensalidade e consumo de alimentos 

típicos e festivos.  Desse modo, o presente artigo 
buscou identificar e compreender quais as preparações 

culinárias vendidas durante a festa de Sant’Anna como 
elemento histórico-cultural na festa da padroeira de 

Currais Novos. Para isso foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com questões abertas com 

culinaristas locais, sendo os dados das entrevistas 
analisados e identificadas as preparações mais citadas 

através da realização da transcrição, identificação das 
preparações mais citadas e o contexto no qual elas 

estavam inseridas. A partir das análises de conteúdo, 
constatou-se que as principais preparações vendidas 
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durante a festividade de Sant’Anna foram: creme de 

galinha, cachorro quente e tortas doces, comidas não 
identificadas como regionais. Apesar disso, foi 

identificado pratos à base de carne sol como sendo o 
mais representativo da culinária local e a buchada como 

típica da região, sendo o prato regional com maior 
procura pelos comensais. Pode-se observar a influência 

da globalização alimentar, porém, ainda são 
encontradas preparações regionais dentro das 

festividades locais, mantendo viva a culinária regional. 
Palavras-chave: Cultura. Identidade Alimentar. 

Culinária. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cultura se configura como uma teia de significações, a qual 

caracteriza uma sociedade ou grupo social, englobando 

aspectos morais, materiais, espirituais, intelectuais, de 

sistemas, signos e afetivos. Além disso, faz parte de um 

contexto em que os comportamentos sociais podem ser 

descritos e interpretados de forma complexa, contribuindo para 

manutenção da ordem social (PORTO, 2011; SILVA, 2010).  

Como umas das expressões culturais mais significativas 

têm-se a comida, que possui posição central no aprendizado 

social devido à sua natureza vital e essencial, além de, ao ser 

escolhida pelas pessoas, indicar uma padronização revelando 

em que cultura cada indivíduo está inserido (LEANDRO, 2009; 

MINTZ, 2001). Esse ponto também é abordado por DaMatta 

(1986: 37), o qual expõe que “a comida não é apenas uma 

substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um 

jeito de alimentar-se”, que levam a representação e 
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diversificação de culturas, ao modo em que o mesmo alimento 

pode ser consumido de formas variadas por povos distintos, 

diversificando e diferenciando-os.  

A comida e o ato de comer possuem significados que vão 

além das necessidades nutricionais humanas. O homem requer 

uma dieta quantitativa e qualitativa, ou seja, não são 

necessários apenas nutrientes. A cultura alimentar brasileira é 

um bom exemplo disso, já que a mesma é voltada muito mais 

para o prazer e gosto pelo comer do que para o valor nutritivo 

que o alimento possui (LEONARDO, 2009). 

Dentre os patrimônios de um povo está toda sua 

estrutura alimentar que, de acordo com Mascarenhas e 

Gândara (2012), “é parte da organização social, das relações 

entre indivíduos pertencentes a grupos da sociedade e da 

totalidade integrante da cultura e do patrimônio dos povos”, é a 

comida que define as pessoas e grupos, assim como seu modo 

de fazer, estar e viver.  

O corpo humano conseguiu se adaptar ao consumo de 

alimentos distribuídos na região onde o grupo se encontra, 

sendo esse o ponto de partida para a construção de sua cultura 

alimentar. O desenvolvimento dessa cultura é também 

influenciado por fatores socioeconômicos, variando de acordo 

com a distribuição da riqueza na sociedade, grupos e classes 

de pertencimento, que são marcados por diferenças, 

hierarquias, estilos e modos de comer, o que implica em maior 

atribuição de significados aos alimentos (CONTRERAS, 2011; 

CANESQUI E GARCIA, 2005). 

A culinária é matéria cultural na qual estão envolvidas 

questões históricas, geográficas, ecológicas, climáticas, 

sociais, econômicas, técnicas e culturais. Neste contexto, são 
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incorporados diversos valores, dentre eles os simbólicos, que 

caracterizam traços culturais associados à alimentação. A 

cozinha regional resulta da miscigenação das culturas 

alimentares, constituída pelos hábitos alimentares tradicionais 

(com raízes históricas) e cotidianos (mescla do que é tradicional 

com os novos hábitos), sendo composta por representações, 

crenças, conhecimentos e práticas passadas de geração para 

geração ou compartilhadas no grupo social. A cultura alimentar 

de um povo reflete a sua identidade social, conferindo sentido 

às escolhas e hábitos alimentares. No Brasil, a mesa e a 

cozinha regional têm suas origens principalmente na mescla 

das influências portuguesa, indígena e africana (BRAGA, 2004; 

CANESQUI, GARCIA, 2005; MOREIRA, 2010; TADDEI, 2011; 

CONTRERAS, 2011).  

Cada povo que contribuiu para origem da culinária 

brasileira deixou sua marca no modo de se alimentar. Os 

portugueses, por terem uma alimentação baseada no uso do 

azeite de oliva, trouxeram o uso de gorduras que, no Brasil, foi 

substituída inicialmente pela gordura animal, assim como o 

consumo do açúcar. Os indígenas viviam exclusivamente da 

caça, pesca e de raízes colhidas, possuindo uma alimentação 

baseada em amidos e raízes, como a macaxeira, inhame e 

batata doce, assim como o hábito de assar as comidas. Já os 

africanos trouxeram uma nova maneira de cozinhar os 

alimentos, os quais tinham o hábito de cozer os alimentos 

misturados em uma mesma panela. Os africanos faziam grande 

uso dos derivados da mandioca, como a farinha, goma e 

polvilho, assim como da rapadura e fubá (LEONARDO, 2009).  

O Seridó potiguar possui identidade territorial marcante, 

estruturada a partir da valorização simbólica do território pelos 
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indivíduos, principalmente devido a sua culinária local que tem 

como base os hábitos alimentares dos povos indígenas que 

viveram nessa região e dos negros que foram trazidos durante 

o ciclo do gado para trabalhar nas grandes fazendas. Essa 

identidade territorial está fortemente relacionada ao valor 

simbólico dos pratos típicos regionais, que são ligados aos 

rituais de comensalidade. Tais hábitos alimentares ainda 

podem ser observados atualmente, especialmente os advindos 

da pecuária, com o elevado consumo de carnes, além da 

macaxeira, milho e produtos lácteos (AZEVEDO, 2011; 

CANESQUI, GARCIA, 2005; DANTAS, 2008). 

O antigo povoado fundado pelo Coronel Cipriano Lopes 

Galvão que deu origem a Currais Novos, situada na 

microrregião do Seridó Oriental, teve grande crescimento a 

partir da vinda das fazendas de gado, da qual originou seu 

nome, devido à criação de “currais novos” para a criação 

bovina, tornando-a símbolo do desenvolvimento pastoril da 

região. Devido a essa atividade econômica ser marcante na 

região, as carnes e o leite e seus derivados são alimentos com 

presença constate na mesa dos seridoenses (IDEMA, 2008; 

DANTAS, 2008; ARAÚJO, 2003). 

No dia 26 de julho comemora-se o dia de Sant’Anna, 

padroeira da cidade de Currais Novos, tendo início com a 

construção de uma capela no ano de 1808. Devido à 

religiosidade do povo seridoense, as festas de padroeiro são 

um dos maiores e principais eventos da sociedade local, na qual 

se celebra o santo(a) protetor(a) da cidade. Segundo Carvalho 

(2015), é durante esse período que os filhos da cidade retornam 

para celebrar e prestigiar o santo padroeiro além do desejo de 
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resgatar as tradições locais e se confraternizar com parentes e 

amigos. 

 A Festa de Sant’Anna aquece o turismo sócio-religioso 

local, principalmente pela devoção do povo à Sant’Anna, pelas 

tradições religiosas, hospitalidade e acolhimento do povo 

seridoense. É durante este período que as pessoas procuram 

praticar a comensalidade e buscam àqueles alimentos festivos, 

que são consumidos em datas comemorativas, como as festas 

de padroeiro (CARVALHO, 2015).  

Dentro da programação das festividades de Sant’Anna, 

que duram 10 (dez) dias, ocorre a Feirinha de Sant’Anna, que 

reúne diversas barracas destinadas à venda de artesanatos, 

comidas e bebidas. A Feirinha, dentro de uma festa de 

padroeiro, pode ser traduzida, segundo Morais e Dantas (2006: 

16), como uma maneira de contentamento ”pelo degustar de 

comidas típicas, cujo paladar transcende o gosto em si para 

situar-se no prazer de saboreá-lo naquele ambiente, 

compartilhando com familiares e amigos”.  

Dessa maneira, o presente estudo tem como objetivo 

identificar e compreender as preparações culinárias vendidas 

durante a feirinha de Sant’Anna como elemento histórico-

cultural na festa da padroeira do município de Currais Novos, 

Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

com coleta de dados realizada pelo uso da técnica de 

entrevistas semiestruturadas com questões abertas, 

sendo os dados analisados a partir da análise de 
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conteúdo das entrevistas, a qual envolveu a transcrição, 

identificação das preparações mais citadas e o contexto 

no qual elas estavam inseridas.  

A Feirinha de Sant’Anna reúne diversas barracas 

destinadas à venda de comidas e bebidas. No ano de 

2017 contou com a participação de 8 barracas de 

culinaristas locais vinculadas à secretaria de turismo e 

à Câmara de Dirigentes Logísticas (CDL) da cidade, que 

são responsáveis pela estruturação dos espaços e 

organização da Feirinha. Essas culinaristas foram 

entrevistadas acerca das preparações vendidas durante 

o período da Festa de Sant’Anna, em especial sobre esse 

evento, e quais as preparações que elas consideraram 

típicas da região/cidade.  

As entrevistas semiestruturadas permitem maior 

flexibilidade do rumo da entrevista, uma vez que 

permite ao entrevistador acrescentar perguntas não 

previstas no roteiro para melhor assimilação da 

perspectiva dos entrevistados. Foi elaborado um roteiro 

com perguntas norteadoras, as quais se relacionavam 

com a significação da culinária, preparações culinárias 

típicas e representativas da cidade de Currais Novos. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA/UFRN) parecer número 2.081.247. 

 A participação e a gravação das entrevistas só foram 

realizadas após autorização, por meio de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de 

Autorização de Gravação de Voz, respectivamente, 
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recomendado para pesquisas com seres humanos pela 

Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde. Foi garantido o anonimato dos sujeitos que 

participaram do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As festas populares são compreendidas como um 

círculo de sociabilidades festivas, nas quais são 

celebradas e festejadas diferentes tradições, tendo 

como base a comida, que caracteriza tal celebração 

(FARIAS, 2005; LIMA FILHO et al, 2013). As festas são 

momentos sociais nos quais os homens praticam a 

sociabilidade, se harmonizam e constroem suas 

identidades sociais através de representações culturais. 

Tal cultura é percebida não somente na alimentação 

diária, mas principalmente nas comidas de festa (CRUZ; 

MENEZES; PINTO, 2008).  

 A partir das análises de conteúdo das entrevistas, 

foi possível constatar as principais preparações 

vendidas durante a festividade de Sant’Anna, as quais 

foram: creme de galinha, cachorro quente e tortas 

doces, que não são identificadas como preparações 

regionais, porém tem grande aceitação dos comensais, 

como citado pelas entrevistadas. 

“A gente faz as tortas, creme de galinha, cachorro 

quente, tudo feito no dia, só as tortas que ela faz 

num dia e ajeita porque também não dá tempo 

não. (...) Nunca tivemos ninguém pra chegar e 
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reclamar que a comida tava isso e isso. A gente 

só recebe elogios.”  

Esse ponto está relacionado ao espaço cada vez 

maior que os alimentos globalizados têm ganhado na 

alimentação das pessoas em geral, tendo em vista que 

o consumo de alimentos típicos/regionais está perdendo 

espaço na mesa dos consumidores, sendo unânime sua 

venda nesses festejos. 

“Porque assim, no projeto são, no caso, oito 

barraqueiras ai tudo é, faz a mesma coisa, ai às 

vezes é que elas botam coisas diferentes.” 

Lima Filho et al (2013), em estudo acerca da 

venda de alimentos em uma festa de padroeiro, buscou 

compreender esse fenômeno. O que foi observado é 

que, apesar das diversas opções disponíveis, tanto os 

consumidores quanto os comerciantes preferiam os 

alimentos globalizados pelo menor preço, rapidez no 

consumo e praticidade.  

Apesar das entrevistadas enfatizarem pratos não 

regionais como sendo os mais vendidos na Feirinha, 

também foi identificado pratos à base de carne sol como 

sendo o mais representativo da culinária local; sendo 

citada a carne de sol na nata e a tapioca recheada com 

carne de sol na nata. Esse também foi um ponto 

observado por Lima Filho et al (2013), o qual destacou 

algumas preparações regionais que obtiveram boa 

aceitação pelos comensais, contribuindo para o 

fortalecimento da culinária local.  
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Quando questionada sobre qual prato típico 

representava a culinária local, a culinarista relembrou 

um episódio no qual foi entrevistada por um programa 

local sobre o assunto: 

“(...) quando teve aquele... que veio de Natal, né? 

Pra fazer uma entrevista com a gente. Era tapioca 

de carne de sol na nata. Que é que a gente foi 

entrevistada pra passar na televisão, num foi? Ai 

pronto.” 

 A carne de sol, também conhecida como carne do 

sertão, é uma carne salgada e seca, mais consumidas 

que as carnes frescas (CASCUDO, 2011: 810). O 

processo da salga foi hábito herdado dos portugueses, 

conforme Cascudo (2011: 33), que já secavam frutas e 

peixes ao sol, assim como o uso do sal nas preparações, 

uma vez que os indígenas não tinham o hábito de salgar 

as carnes para conservá-las. 

 Segundo Dantas (2008), as festas são ocasiões 

propícias para o consumo de carne, uma vez que a carne 

é um símbolo de prestígio e diferenciação social, 

porque, não ter carne na mesa ou no prato é um sinal 

de pobreza, diante disso, a pessoa que não pode comer 

um pedaço de carne é considerada em condição 

socioeconômica ou nutricional precária. O elevado 

consumo de carne pelos seridoenses se dá, em parte, 

pelo significado dado a esse alimento, o qual é 

considerado um alimento forte, que dá sustância e é 

saudável, se tornando indispensável, principalmente 

nos dias festivos, pelo seu prestígio. 
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Como herança dos indígenas que outrora 

habitaram as terras que hoje é Currais Novos, ainda há 

uma grande procura pela tapioca, feita de “goma 

fresca”, produto do processamento da mandioca, da 

qual também se origina a “goma seca”, utilizada no 

preparo de beiju, e a farinha (LIMA et al, 2016). 

 A tapioca é geralmente consumida com recheios, 

que podem ser diversos, mas destacam-se aqueles com 

ingredientes locais como o citado pelas culinaristas, que 

é o de carne de sol na nata, preparação que também faz 

a junção de dois alimentos que fazem parte da cultura 

e hábito alimentar do seridoense. 

 Mesmo no meio das vacas, o sertanejo não bebia 

seu leite puro, sempre sendo servido acompanhado de 

algum alimento mastigável como arroz. Segundo 

Cascudo (2011: 26), apenas os derivados do leite eram 

recomendados e bons. Devido à preferência dos 

sertanejos pelos caldos, cozidos e alimentos com 

líquidos, houve a criação da carne de sol na nata, de 

modo a melhorar a palatibilidade da carne seca ao 

acrescentar-lhe a nata. A nata resulta de uma camada 

de gordura solidificada que é formada sobre o leite e é 

retirada e armazenada com sal para conservá-la 

(LEMOS, 2008). 

Outra preparação identificada como típica da 

região foi a buchada, sendo o prato regional com maior 

procura pelos comensais que frequentam a Feirinha de 

Sant’Anna. Esse prato, feito a partir do bode ou do 

carneiro, é uma iguaria muito apreciada pelos 
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seridoenses, caracterizando, segundo Cascudo (2011: 

561), como um prato de domingos festivos, uma 

preparação para dias especiais, como a Feirinha de 

Sant’Anna, dia destinado a reencontros e festejos, 

principalmente por requerer muito tempo e mão de obra 

para sua preparação.  

“O que sai na Feirinha é... o povo procura muito 

buchada. Buchada de bode.”  

Esse é um prato que exige cozimento regular, 

lento e longo, não sendo de fácil reprodução na vida 

urbana. De acordo com Cascudo (2011: 562), a 

buchada, por ser uma preparação cozida, foge ao modo 

de preparo dos indígenas que assavam todas as 

entranhas das carnes. Essa preparação está relacionada 

ao modo de cozinhar dos portugueses, que preferiam os 

alimentos cozidos. Porém, em nenhuma dessas culturas 

há algum prato semelhante à buchada. 

“Já tive de vender na feirinha buchada, picado, 

galinha, arroz, tudo eu levava. (...) Mas é um 

negocio muito dependioso, precisa de muita gente 

para ajudar.” 

Castro (2005, p. 180) ao abordar a matança do 

gado, carneiro e bode, deixa a entender que isso era um 

momento festivo e especial para a preparação e 

consumo das comidas feitas a partir desses animais, 

com as partes mais perecíveis como as vísceras eram 

preparadas buchadas e paneladas, reservando para 

outros dias a carne dos músculos, fresca ou seca, como 

a carne de sol. 
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Assim como a buchada, a feijoada servida todo 

terceiro domingo do mês na tradicional roda de samba 

do Cacique de Ramos, agremiação de samba carioca, 

também é um prato que requer maior tempo para seu 

preparo e o qual se tornou tradição. A feijoada, 

considerado um prato típico brasileiro, se associa a 

cultura negra e é símbolo da culinária brasileira, 

atraindo diversas pessoas para a quadra da agremiação, 

ao conciliar a comida com o samba, dois símbolos 

culturais (GACHET; SANTOS; BAIÃO, 2016). 

 Apesar do consumo e procura por preparações 

regionais, os alimentos mais vendidos durante a 

Feirinha de Sant’Anna foram aqueles não regionais 

frutos da globalização da alimentação, levando a uma 

homogeneização da alimentação devido à cultura de 

massa. Essa homogeneização se dá pela globalização e 

intercâmbio cultural que provoca mudanças nos hábitos 

alimentares dos povos, introduzindo alimentos, 

especialmente os industrializados, na culinária local.  

 Além disso, na cultura alimentar brasileira já se 

observa a preferência por alimentos ricos em gorduras 

e açúcares, ponto corroborado por Leonardo (2009), o 

qual afirma que o prazer alimentar do brasileiro está 

centrado na mistura de gorduras, doces, massas e 

carnes, estando os hortifrútis marginalizados nessa 

cultura alimentar. Além da preferência histórica por tais 

alimentos, o próprio contexto alimentar atual contribui 

para tais escolhas, que levam a uma desvalorização do 

regional e uma valorização do globalizado.  
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 Porém Azevedo (2011) traz que, à medida que a 

alimentação se torna cada vez mais globalizada, a 

culinária local reaparece no imaginário coletivo como 

forma de identidade cultural, atrelando-a aos pratos 

regionais, consumidos por gerações, vinculada à 

identidade territorial e às tradições. 

 Os sertanejos têm uma preferência pelos 

alimentos cozidos, que contenham algum líquido, como 

se pode observar pelas preparações citadas nas 

entrevistas. A carne de sol é um alimento seco, porém 

é geralmente consumido em sopas, feijões, de modo a 

hidratá-la. Assim, vemos a grande aceitação da carne 

de sol na nata, uma junção de ingredientes locais que 

une produtos da atividade agropecuária que tem grande 

importância na história da cidade de Currais Novos. 

 A buchada, segundo as culinaristas, foi o prato 

regional com maior procura devido à dificuldade de 

encontrá-lo, por preparação que requer o saber-fazer e 

pela feitura lenta, sendo considerada uma comida de 

festa, destinada aos dias comemorativos. Essa 

preparação é comumente preparada em grandes 

quantidades, com o intuito de haver a partilha, em dias 

festivos nos quais há um maior número de pessoas 

presentes para consumir essa preparação e praticar a 

comensalidade. 

“(...) ai eu fui vender. Levei duas buchadas pra 

vender ai um homem veio comprar todas.” 

A comensalidade é um fator de integração e 

confraternização nos festejos de padroeiro. Nas 
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festividades do Divino Espírito Santo em Santa Cruz de 

Goiás, a comensalidade tem um significado sagrado por 

serem distribuídos alimentos como um gesto de 

caridade, representando a hospitalidade desse povo 

assim como ser uma forma de alimentar e dar sustância 

àqueles que visitam e fazem parte da festa (REZENDE, 

2015). 

Comidas de festa enquanto bens são meios de 

diferenciar valores e acessórios rituais, sendo 

considerada a parte visível da cultura (DOUGLAS, 

2009). Na Festa de Santa Barbara e Iansã, 

representação do sincretismo religioso na Bahia, tem-se 

a mistura do candomblé com o catolicismo, o qual 

oferece bolinhos de acarajé e abarás misturado ao pão 

e uvas como forma de simbolizar preparações típicas e 

sagradas para a religião (MAIA; CHAO, 2016). 

 Apesar da Festa de Sant’Anna ser de cunho 

religioso, não foi relacionado nenhuma preparação às 

crenças religiosas, de modo que a culinária festiva não 

tem relação direta alguma com a religião, ficando a par 

desse contexto e ligando-se apenas a cultura alimentar 

local. 

 

CONCLUSÕES  

 

A cultura alimentar vem sofrendo influência da 

globalização alimentar, afetando a forma como as 

pessoas se alimentam e transformando essa cultura. 

Isso ocorre de forma massiva e vem contribuindo para 
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mudanças nas escolhas alimentares, tanto pela perda 

do vínculo com a comida, o que faz com que não ocorra 

tão frequentemente a passagem de receitas de geração 

para geração, perdendo um pouco da essência da 

cultura alimentar. 

Apesar da globalização, ainda podemos encontrar 

preparações regionais dentro das festividades locais, o 

que demonstra que, apesar da homogeneização da 

cultura alimentar, ainda há a valorização da culinária 

local, especialmente em momentos festivos, os quais 

levam ao agrupamento de pessoas e, 

consequentemente, à comensalidade. Isso contribui 

para manter viva a tradição e cultura alimentar local, 

fazendo com que as pessoas retornem às cozinhas para 

o preparo dessas comidas, levando ao resgate da 

culinária local. 

Numa festividade como a Festa de Sant’Anna pode-

se observar o presente e o passado reunidos, 

principalmente devido ao reencontro de gerações e pelo 

resgate dos hábitos de partilha e comensalidade, 

levando ao desejo do regional, que é da terra e que traz 

memórias afetivas àqueles que consomem os alimentos 

típicos que fizeram parte de momentos especiais de sua 

vida. 
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RESUMO: A alimentação correta é de suma importância para o 

equilíbrio nutricional do indíviduo, tendo que ser completa e 

variada, para que atenda todas as necessidades do organismo. 

Fazendo-se assim necessário a implantação de novas técnicas 

e novos ingredientes para a elaboração de diferentes produtos, 

que sejam ricos nutricnionalmente e promovam maior prazer 

nas refeições diárias. Tendo em vista o atributo dos alimentos 

funcionais, que apresentam além das funções básicas, outros 

benefícios a saúde humana e abordando a nutrição alternativa 

e funcional na alimentação diária dos indivíduos, o presente 

estudo teve como objetivo a elaboração de geleia de hibisco 

enriquecida com sementes de chia e gergelim e verificação da 

aceitação através de análise sensorial e da caracterização 

físico-química. Foram realizados procedimentos de 

determinação dos teores proteicos da geleia utilizando o 

método Kjeldahl, assim como teores de sólidos solúveis, 

umidade, pH e cinzas da geleia de hibisco e suas variações com 

a adição das sementes de chia e gergelim em iguais 



ELABORAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE SENSORIAL 
DE GELEIA DE HIBISCO 

833 
 

proporções. A geleia de hibisco com chia e gergelim torna um 

alimento apto para o consumo em conjunto a uma alimentação 

saudável e equilibrada, pela população em geral, visto que 

sementes vegetais apresentam um considerável teor de 

proteínas, podendo agregar valor nutricional e funcional nas 

geleias.  

Palavras-chave: Alimento funcional. Hibiscus sabdariffa. 

Nutrição 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação saudável tornou-se hoje um dos assuntos 

mais discutidos em meio à população mundial, visto que os 

maus hábitos alimentares são um dos principais agravantes 

para o surgimento de distúrbios metabólicos que podem estar 

relacionados com manifestações futuras de doenças crônicas 

não transmissíveis (MORAES, 2014). Como consequência, as 

pessoas têm se dedicado cada vez mais a um estilo de vida 

saudável incorporando à rotina alimentos que proporcionam 

bem-estar e melhor qualidade de vida. (CHAGAS et al., 2013). 

Uma dieta diversificada e principalmente rica em frutas e 

hortaliças traz mais  benefícios ao organismo, uma vez que são 

fontes de micronutrientes (vitaminas e minerais) e compostos 

bioativos como polifenóis e carotenoides, que possuem função 

imunomoduladora e podem atuar de forma eficiente na 

prevenção e modulação dos impactos fisiológicos provocados 

pelas doenças (VIANA, 2013). 

Alimentos funcionais são aqueles que fornecem 

nutrientes básicos para a dieta, e seus benefícios decorrem de 

vários efeitos metabólicos e fisiológicos que contribuem para 

um melhor desempenho do organismo, impactando 
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positivamente a saúde física e mental e prevenindo o 

surgimento de doenças crônico-degenerativas (BASHO; BIN, 

2010; CARVALHO et al., 2013).  

Estes devem ser ricos em nutrientes que afetam de 

forma positiva a saúde além das funções nutricionais básicas, 

atuando como coadjuvante à dieta, proporcionando 

funcionalidade, prevenção e manutenção da saúde vital do 

indivíduo (Resolução nº 10 de 30 de abril de 1999). Sendo 

assim, podem ser utilizados para enriquecer preparações e, 

mediante suas diversas propriedades, estimular a curiosidade 

para a formulação de novos produtos. 

A utilização de flores comentíveis como fonte de 

nutrientes é descendente de práticas antigas, onde alguns 

povos como os romanos, chineses e habitantes do Oriente 

Médio as consumiam como alimento. Por conterem ggrande 

quantidade de substâncias antioxidantes, que protegem o 

nosso organismo contra a ação de radicais livres, essa prática 

se dinfundiu pelo mundo atual, ganhando popularidade e 

aceitabilidade da população, resultando em melhora não só de 

valor nutricional como também das características 

organolépticas de diferentes praparações (Vieira, 2013). 

Plantas como a Hibiscus sabdariffa (hibisco) vem se 

destacando no consumo popular, sendo rotineiramente 

utilizada no preparo de chás e águas aromatizadas. É rica em 

vitaminas, sais minerais e aminoácidos, apresentando uma 

grande variedade de uso que vai da alteração da cor até o 

aumento do valor nutricional em preparações como geleias, 

bolos, biscoitos, iogurtes. Apresenta também diversos 

benefícios ao organismo humano, atuando como vasodilatador 

e cardioprotetor, proporcionando a diminuição do LDL, pressão 

arterial e triglicerídeos, bem como aumento do HDL através da 
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significativa concentração de flavonoides em sua composição 

química (RODRIGUES; RODRIGUES, 2017). 

As geleias são produtos que podem ser elaborados a 

partir de frutas ou sucos e que apresentam sabor adocicado e 

consistência gelatinosa (Resolução – CNNPA nº 12, de 1978). 

Normalmente são combinados com diversos alimentos, como 

pães, torradas e biscoitos proporcionando maior prazer na 

ingestão dos mesmos.  

A fim de proporcionar maior funcionalidade, além do 

poder antioxidante de frutas e flores comestíveis na elaboração 

de geleias, podem ser adicionadas algumas sementes, como 

chia, gergelim, girassol, entre outras, visando o aumento do teor 

proteico do produto, agregando nutrientes que se encontram 

em baixa quantidade nesse alimento (BRITO, 2014). 

Partindo do ponto de vista do impacto que a alimentação 

adequada tem na saúde e qualidade de vida das pessoas, e 

considerando o fato de que nos dias atuais a demanda por 

alimentos considerados funcionais têm aumentado 

consideravelmente, justifica-se a relevância do estudo, uma vez 

que a elaboração de novos produtos com valor nutricional 

agregado beneficia a população de modo geral favorecendo 

seu bem-estar. Neste sentido, objetivou-se com o presente 

estudo a elaboração de geleias de hibisco, acrescidas de 

sementes de chia ou gergelim, bem como avaliar suas 

características físico-quimicas e sensoriais. visando avaliar o 

possível impacto no teor proteico da preparação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os ingredientes utilizados no preparo da geleia padrão foram: 

30 g de flores de Hibisco desidratadas, deixadas submersas em 
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água por trinta minutos, suco de maçã natural, açúcar demerara 

e água. Após o tempo de hidratação, do hibisco, os ingredientes 

foram liquidificados e levados à cocção por aproximadamente 

40 minutos. 

Para as duas variações foram acrescentadas aos ingredientes 

20 g de chia e 20 g de gergelim em cada amostra. 

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de 

Técnica Dietética da UNINASSAU Campina Grande, onde 

foram montadas cabines individuais para que os avaliadores 

pudessem provar as amostras e responder as fichas de 

avaliação. 

Em cada cabine foram dispostas 3 amostras de geleia 

codificadas em A (geleia padrão), B (geleia de hibisco com chia) 

e C (geleia de hibisco com gergelim), bolacha água e sal e água 

para limpeza das papilas gustativas entre as provas. 

Participaram da análise sensorial 52 indivíduos não treinados, 

de ambos os sexos, escolhidos aleatoriamente na Instituição, 

sendo todos devidamente instruídos antes do início da análise.  

A primeira etapa da análise constou da avaliação dos atributos 

de cor, aroma e textura das geleias de acordo com a escala 

hedônica de 7 pontos, na qual (1) significa “desgostei muito” e 

(7) significa “gostei muito”. 

O estudo foi conduzido de acordo com as normas de 

ética para pesquisa em humanos, Conselho Nacional de Saúde, 

Resolução n° 466/12 aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba com o CAAE 

83307717.9.0000.5187 em Abril de 2018. 

Na segunda etapa, para a análise do sabor, foi utilizado 

o questionário de preferência no qual os avaliadores ordenavam 

as amostras da menos preferida para a mais preferida. 
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As análises físico-químicas foram realizadas no laboratório de 

Bromatologia da UNINASSAU Campina Grande, abrangendo 

os parâmetros de determinação do teor proteico, umidade, 

cinzas, sólidos solúveis (Brix) e pH das três amostras de geleia 

de Hibisco, codificadas em I (padrão), II (Geleia com chia) e III 

(Geleia com gergelim).  

O teor proteico foi determinado através do método 

Kjeldahl, em conformidade com a normas propostas pelo 

Instituto Adolph Lutz (1985). 

A determinação da umidade das geleias foi realizada em estufa 

a 105º e de cinzas em mufla a 550º, também de acordo com 

Instituto Adolph Lutz (1985).  

A contagem de sólidos solúveis se deu através do 

método de refração, utilizando refratômetro portátil com escala 

de 90ºBx e para determinação do pH, utilizou-se o método 

eletrométrico, onde foram pesadas 10 g de cada amostra em 

béquer e diluídas em 100 ml de água destilada para que a 

leitura pudesse ser realizada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 encontram-se os resultados referentes aos teores 

de proteínas totais, na geleia padrão, geleia com chia e geleia 

com gergelim. Conforme esperado, tendo em vista não ser o 

hibisco uma matéria-prima considerada como boa fonte deste 

nutriente, e não ser uma característica típica de geleias vegetais 

constatou-se baixos níveis de proteínas nas amostras 

analisadas. 

 

Tabela 1. Percentual de Proteínas em geleia de hibisco padrão, 
adicionadas de chia e de gergelim. 



ELABORAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISE SENSORIAL 
DE GELEIA DE HIBISCO 

838 
 

 

Fonte: Pesquisa (2018) 

 

O teor proteico das geleias variou entre 0,69 e 1,73%, o 

que encontra-se aproximado aos padrões estudados por Maia 

et al. (2014) e Oliveira et al. (2014), que apresentaram valores 

de 0,81% e entre 0,93% a 1,14%, respectivamente, nas 

análises de proteínas em geleias de frutas puras.  

Segundo Coelho (2014) e Barbosa (2013), as sementes 

vegetais de chia e gergelim apresentam considerável 

quantidade de proteínas em sua composição nutricional. Sendo 

assim, justificam-se os maiores teores proteicos serem 

encontrados nas análises das geleias que apresentavam adição 

dessas sementes na preparação. 

Os resultados das análises de cinzas, pH e sólidos 

solúveis estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Análises físico-químicas da geleia de padrão e adicionadas de 

chia e gergelim. 

Parâmetro Geleia 
Pura 

Geleia c/ 
Chia 

Geleia c/ 
Gergelim 

pH 3,14 3,29 3,27 

Sólidos 
Solúveis 
(°Brix) 

69 50,5 61 

Cinzas 
(%) 

1,03 0,84 1,02 

Umidade 36,6 49,73 38,85 

Fonte: Pesquisa (2018) 

 

  As geleias com adição de chia e gergelim apresentaram 

valores de pH de 3,29 e 3,27, respectivamente, encontrando-

se, em valores absolutos, obtidos com a geleia padrão que foi 

de 3,14. Os valores encontrados demonstram que as geleias 

analisadas caracterizam um meio ácido, encontrando-se abaixo 

do padrão de neutralidade (pH=7.0) relacionando-se essa 

característica a acidez encontrada naturalmente nas flores de 

hibisco. 

De acordo com estudos realizados por Ribeiro (2016), o 

pH ideal para geleia está entre 3,2 e 3,5, o que mostra uma 

concordância nos valores encontrados neste estudo para as 

geleias com adição de chia e gergelim. Porém a geleia padrão, 

se encontrou um pouco abaixo do valor referencial, o que não 

influenciou de forma negativa para a formação de gel e 

consistência adequada do produto, visto que o pH e a 

quantidade de sólidos solúveis influenciam diretamente na 

capacidade da formação de géis em preparações como geleias 

e doces em barra. 
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Os sólidos solúveis analisados através da escala 

numérica Brix, possibilita a medição da quantidade aproximada 

de açúcares em sucos de frutas ou em outros produtos que 

apresentam o açúcar em sua composição, como melaço, 

xarope de frutas, doces e geleias, aproximando assim a 

concentração de açúcar na amostra analisada. Porém, é 

possível determinar outros tipos de sólidos que encontram-se 

na composição do alimento (SANTOS et al., 2016). Foram 

encontrados neste estudo os valores de 69, 50,5 e 61°Brix, 

respectivamente nas amostras da geleia padrão, com chia e 

com gergelim, ultrapassando os valores encontrados por 

Rodrigues et al. (2017) que foram de 6,70 a 14,70°Brix ao 

analisarem a geleias de hibisco elaboradas com açúcar e mel. 

No entanto, os resultados do presente estudo são aproximados 

aos valores encontrados por Oliveira et al. (2016) em análise de 

geleias de laranja com aveia a 1,5%, 3% e 4,5%, que foram de 

62, 65 e 66°Brix, respectivamente, o que garante a consistência 

adequada do produto sem cristalização do açúcar e adequação 

com a legislação brasileira.  

A determinação de cinzas podem levar a quantificação 

dos minerais presentes nos alimentos em análise, assim como 

adulterações de produtos com acréscimo de materiais não 

desejáveis, como por exemplo, areia nas farinhas. Em 

alimentos de origem vegetal, uma quantidade muito elevada de 

cinzas não é desejável, sendo essa análise importante para a 

rotulagem de produtos alimentícios e acréscimo das 

informações nutricionais (COSMO; GALERIANI, 2016). A geleia 

pura apresentou percentual maior de cinzas (1,03%) quando 

comparada às preparações com adição de chia e gergelim, que 

foram de 0,84 e 1,02%, respectivamente. De acordo com Silva 

et. al. (2016), que caracterizaram as flores de hibisco, os teores 
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de cinzas variaram em média de 0,90%, o que se aproxima dos 

valores encontrados neste estudo, visto que para a elaboração 

das geleias em estudo foi utilizado como matéria-prima o 

hibisco e outros ingredientes, como o açúcar, esse teor de 

cinzas apresenta-se diferente. 

O percentual médio de umidade foi maior na geleia com adição 

de chia, apresentando diferença estatística (p˂0,05), segundo 

o Teste T, quando comparado com a amostra de geleia padrão, 

o que talvez explique a consistência mais densa das outras 

geleias. Não foi encontrada diferença estatística entre o 

percentual de umidade médio da geleia com gergelim em 

relação à geleia pura, nem em relação à geleia com chia. Diante 

do que foi observado por Rodrigues et al. (2017) em geleias 

formuladas com açúcar, foi encontrado 40,60% de umidade, 

enquanto as amostras deste estudo apresentam teores de 

umidade inferiores para geleia pura e com adição de gergelim, 

com 36,6% e 38,85%, respectivamente e superior para geleia 

com adição de chia com 49,73%. Já a análise realizada por 

Vicente et al. (2014) em geleia de hibisco, os valores de 

umidade encontrados foram de 60,12±7,43, apresentando-se 

superior aos valores de umidade encontrados em todas as 

preparações deste estudo.  

Quanto a análise sensorial, no teste de preferência os 

resultados obtidos demostraram variação percentual acentuada 

quanto ao sabor das amostras de geleia pura (A) em relação às 

que foram adicionadas de chia (B) e gergelim (C), conforme se 

observa na Tabela 3, sendo a geleia pura a preferida dos 

participantes. 

 

Tabela 3. Preferência de sabor de três preparações de geleia de hibisco 
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AMOSTRAS PERCENTUAL DE PREFERÊNCIA 

A 78,85%  

B 9,61%  

C 11,54%  

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

As sementes de chia e gergelim, assim como o hibisco, 

apresentam sabor marcante. No entanto, o sabor das sementes 

se sobressaíram ao hibisco após a trituração e cocção, 

podendo estes terem sido os fatores que contribuíram para a 

menor aceitação dessas amostras. 

Os resultados da análise das características de cor, textura e 

aroma das geleias, estão representados nos Figuras 2, 3 e 4, 

respectivamente. 

A primeira característica avaliada foi a cor, cujo resultado 

foi considerado positivo tendo em vista que mais da metade dos 

participantes optaram pelos itens “gostei muito”, gostei 

moderadamente” e “gostei ligeiramente” para as três amostras 

Dentre as amostras, a geleia enriquecida com gergelim (C) foi 

a que obteve menor aceitação quanto a este atributo sensorial, 

seguida da geleia enriquecida com chia (B). Ambas tiveram 

coloração mais escura do que a geleia pura, o que pode ter 

contribuído para a menor preferência, uma vez que 

escurecimento muitas vezes limita a capacidade do provador de 

identificar os ingredientes. 
 

Figura 2. Representação dos valores obtidos na avaliação das 
características de Cor das geleias de hibisco 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Quanto a textura, a geleia pura também foi a preferida 

dos voluntários, o que pode ser atribuída a semelhança da 

mesma às geleias tradicionalmente consumidas, já que o 

acréscimo das sementes de chia e gergelim alteram as 

características sensoriais e, mesmo que de forma suave, 

podem ser percebidas pelo consumidor. 

 

Figura 3. Representação dos valores obtidos na avaliação das 
características de textura da geleia de hibisco pura (A), geleia 
de hibisco com chia (B) e geleia com gergelim (C) 
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  Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação ao aroma das geleias, mais da metade dos 

provadores considerou satisfatório o aroma da geleia pura, 

porém não foi considerado positivo o aroma das amostras 

enriquecidas, o que pode ser diretamente atribuído ao 

acréscimo das sementes que, apesar de agregar no valor 

proteico, possuem características marcantes que alteram a cor 

e o aroma do produto final, mesmo quando utilizados em 

pequenas quantidades. 

 

Figura 4. Representação dos valores obtidos na avaliação das 
características de Aroma da geleia de hibisco pura (A), geleia 
de hibisco com chia (B) e geleia com gergelim (C). 
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  Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Apesar da pouca aceitação das que continham a 

presença de sementes vegetais, obteve-se um resultado 

positivo para a formulação de geleias com a flor de hibisco. 

 

CONCLUSÕES  

 

A geleia de hibisco pode ser considerada uma boa opção, 

uma vez que além de apresentar propriedades funcionais, 

agrada quanto às características sensoriais de cor, aroma, 

textura e sabor. No entanto, quando enriquecida de sementes 

de chia ou gergelim, apresenta alterações sensoriais facilmente 

percebidas pelo consumidor e, apesar de agregarem valor 

proteico, não agradam tanto quanto a geleia pura. Portanto, 

considera-se a importância das variações da geleia padrão com 

sementes de chia e/ou gergelim para melhora na concentração 

proteica da preparação, podendo serem testadas outras 

proporções objetivando melhora da aceitação. 
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RESUMO: As doenças cardiovasculares são importantes 
causas de morte mundial, que está aumentada quando do 
consumo excessivo de sódio e que tem prevenção associada 
ao tipo de gordura ingerida, como no caso ácidos graxos da 
série ômega-3, encontrado na maioria dos peixes. O preparo 
comumente empregado aos peixes usa o sal como tempero, o 
que pode intensificar reações de oxidação lipídica. A utilização 
de antioxidantes naturais, tais como o sal de ervas é uma 
alternativa que leva à diminuição do consumo de sódio e 
proporciona uma gordura de melhor qualidade. Diante disso, o 
objetivo do trabalho foi verificar a estabilidade sensorial e 
microbiológica do Dourado (Salminus maxillosus) assado com 
sal de ervas e com sal refinado no momento do preparo e ao 
longo do armazenamento sob congelamento. Dois grupos 
experimentais foram estabelecidos peixe temperado com sal 
refinado (DSR) e de ervas (DSE). Os dois grupos foram 
subdivididos em três subgrupos: tempos 0, 45 e 90 dias. Para 
todos os tempos foram determinadas contagem, isolamento e 
identificação de Salmonella spp. e número mais provável (NMP) 
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de coliformes totais e termotolerantes e foi realizada avaliação 
sensorial. As análises microbiológicas estavam de acordo com 
o preconizado em legislação. O índice de aceitabilidade do DSE 
para os tempos 0, 45 e 90 foram, respectivamente, de 83%, 
82% e 80%; refletindo na positiva intenção de compra de 72%, 
70% e 65%, respectivamente. O uso do sal de ervas no preparo 
do Dourado revelou-se como uma excelente alternativa para a 
redução do consumo de sódio, independentemente do 
congelamento e do tempo de armazenamento. 
Palavras-chave: Antioxidante. Especiarias. Congelamento. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) por sua 

magnitude, risco e dificuldade de controle é um dos maiores 

problemas de saúde pública da atualidade, afetando de 11 a 

20% da população adulta com mais de 20 anos. Cerca de 85% 

dos pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) e 40% 

das vítimas de infarto do miocárdio apresentam hipertensão 

associada. É uma condição clínica multifatorial, destacando-se 

o sedentarismo, fatores genéticos, o envelhecimento e 

aspectos dietéticos, dentre eles o elevado consumo de sódio. 

(BRASIL, 2001, MOLINA, 2003; PETRIBÚ, 2009; SBC, 2016). 

A influência do cloreto de sódio (NaCl) na pressão arterial 

aumenta com a idade, e, no caso de indivíduos normotensos, 

com o histórico familiar de HAS. Embora presente naturalmente 

em diversos alimentos, em quantidades que atendem às 

recomendações humanas, a maior parte do sódio da dieta é 

proveniente dos compostos sódicos adicionados no 

processamento dos alimentos ou, em menor escala, do sal de 

mesa (RIQUE, 2002). 



ESTABILIDADE SENSORIAL E MICROBIOLÓGICA DO DOURADO (Salminus 
maxillosus) ASSADO COM SAL DE ERVAS E ARMAZENADO SOB 

CONGELAMENTO 

853 
 

Outro fator que pode exercer influência sobre a HAS é o 

tipo de gordura ingerida. Os ácidos graxos da série ômega-3, 

bastante encontrados na maioria dos peixes, beneficiam o 

organismo de inúmeras formas, dentre elas no combate e 

prevenção da HAS (VIDAL, 2012; BOCHIET, 2012; SANTOS, 

2013). Porém, os peixes são comumente preparados usando-

se sal como tempero, o que pode acabar intensificando as 

reações de oxidação lipídica, já que o sal é apontado como 

agente pró-oxidante. (BERTOLIN, 2011; SANTOS, 2017) 

Reduzir o consumo de sódio é um dos principais meios 

de prevenção e tratamento da HAS, porém, sua diminuição é 

dificultada, pois dentre outras coisas, ele confere sabor as 

preparações. O sódio, contudo, não pode ser retirado 

totalmente da dieta, por ser um mineral importante no controle 

de líquidos celulares, tendo papel importante também na 

condução dos impulsos nervosos, na contração muscular na 

manutenção da pressão oncótica e/ou coloidosmótica e no 

equilíbrio ácido-base. (DALLEPIANE, 2004; GUYTTON, 2011). 

Nas restrições de sódio, é recomendado o uso de 

condimentos caseiros para melhorar a palatabilidade do 

alimento. Nesse âmbito, o sal de ervas surge como uma 

alternativa para substituição, visto que, além de ser provedor de 

sabor, ressaltando as características sensoriais dos alimentos, 

é economicamente viável e ainda possui propriedades 

antimicrobianas, antioxidantes e medicinais, por ser produzido 

a partir de especiarias (PEREIRA, 2006; BEZERRA 2008). 

O sal de ervas trata-se de um ingrediente de fácil acesso 

e preparo, de baixo custo, que contribui na redução do consumo 

de sódio. Além disso, agrega qualidade nutricional e sensorial 

às preparações devido às ervas utilizadas cuja composição 
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contém substâncias funcionais que promovem benefícios à 

saúde por conterem flavonoides, antioxidantes, Vitamina “C” e 

“A”, importantes no retardo das alterações decorrentes do 

processo do envelhecimento, bem como na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis. O mesmo teve boa 

aceitação, comprovando que pode ser preparado e utilizado 

com frequência na alimentação. (AMORIM, 2015). 

É preparado com partes iguais de sal e três diferentes 

ervas, mais comumente, alecrim, manjericão e orégano, 

ajudando dessa forma na diminuição do sal absoluto, além de 

agregar propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias 

provenientes das substâncias bioativas encontradas nas ervas. 

(BRASIL, 2006; BATISTA, 1999). 

Em estudo conduzido por BEZERRA (2008) observou-se 

que a substituição do tempero padrão na dieta hipossódica pelo 

sal de ervas é uma alternativa promissora, visto que o produto 

proporciona características sensoriais favoráveis, interferindo 

positivamente na aceitabilidade do paciente. 

Diante do que exposto e dada a lacuna de dados da 

literatura, o objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade 

sensorial e microbiológica de peixe assado com sal de ervas e 

armazenado sob congelamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Caracterização do estudo 

Trata-se de um estudo misto do tipo experimental e 

exploratório observacional, de escolha aleatória, quantitativo e 

sem intervenções, explorando e descrevendo as preferências 
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de um grupo de provadores não treinados para verificar a 

aceitação das preparações.  

 

 

Preparo e manejo das amostras 

O peixe foi adquirido em um lote de 3 Kg, de Dourado 

(Salminus maxillosus) procedente da orla marítima de 

Maceió/AL. A amostra foi acondicionada em saco plástico, 

mantida em isopor com gelo e conduzida ao Laboratório de 

Técnica Dietética da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Alagoas (LTD/UFAL), onde foi processada e 

separada por grupos. 

Dois grupos foram estabelecidos: peixe temperado com 

sal refinado (DSR) e peixe temperado com sal de ervas (DSE) 

e as análises foram realizadas no dia (tempo 0) e 45 e 90 após 

o preparo (Figura 1).  

As ervas aromáticas desidratadas que formam o sal de 

ervas foram compradas em uma casa de produtos naturais em 

Palmeira dos Índios/Alagoas. A elaboração do sal de ervas 

baseou-se na recomendação do Guia de Boas Práticas da 

Anvisa (BRASIL, 2014b), consistindo na mistura de manjericão, 

orégano, alecrim e sal refinado na proporção de 25%, ou seja, 

1g de sal para 3g de ervas.  

Os peixes foram temperados com 6,8g de sal refinado e 

sal de ervas respectivamente para os grupos DSR e DSE. Após 

15 minutos os peixes foram assados em forno através de calor 

seco, sem adição de gordura, por 35 minutos a uma 

temperatura de 220ºC. Os dois grupos foram subdivididos em 

três subgrupos: tempo 0, tempo 45 e tempo 90, formando 6 

grupos experimentais (Figura 1).  
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Figura 1: Aquisição e manejo das amostras de Dourado 
(Salminus maxillosus). Maceió, 2018.  

DSR= dourado temperado com sal refinado; DSE= dourado temperado com 

sal de ervas. * No tempo 0 as análises foram realizadas com o peixe in 

natura, sem ter passado pelo processo de congelamento. 

 

As amostras para análises posteriores (45 e 90 dias do 

preparo) foram identificadas, embaladas em filme de polietileno 

e congeladas a -17°C. Previamente às análises foram 

descongeladas em refrigerador (8°C – 10°C) durante um tempo 

máximo de 18 horas. 

 

Análises microbiológicas 
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As análises microbiológicas foram realizadas no 

Laboratório de Controle e Qualidade de Alimentos da UFAL e 

tiveram como base comparativa a portaria 12/2001 que versa 

sobre os critérios para o estabelecimento de padrões 

microbiológicos sanitários em alimentos. Realizaram-se 

contagem, isolamento e identificação de Salmonella spp. e 

Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e 

termotolerantes, sendo realizadas de acordo com as instruções 

da American Public Health Association (APHA, 1992). 

 

Análise de coliformes 

Para análise de coliformes totais utilizou-se a técnica de 

tubos múltiplos pelo número mais provável (NMP/g). Os 

coliformes termotolerantes foram analisados a partir da 

quantificação utilizando-se a técnica dos tubos múltiplos, com 

Caldo E. coli. Dos tubos positivos para C. totais, fizeram-se as 

repicagens. Após a semeadura incubou-se a 44,5ºC /24-48 

horas, em banho maria, com séries de três tubos para cada 

diluição. Determinou-se em seguida o NMP/g para C. 

termotolerantes (APHA, 1992). 

 

Análise de Salmonella spp 

Foram homogeneizados 25g de peixe em 225mL de 

água peptonada tamponada e foram incubados a 37oC por 24 

horas (etapa de pré-enriquecimento). A fase de enriquecimento 

seletivo consistiu na transferência de 1mL da amostra pré-

enriquecida para 10mL do caldo Selenito Cistina e 0,1mL para 

10mL de caldo Rappaport Vassiladis semissólido modificado 
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(MSRV) e incubação a 37±1°C e 41,5°C respectivamente por 

21/27 horas. Após isso, foi realizado o estriamento das 

amostras em Xylose Lysine Tergitol-4 (XLT4) e Ágar Verde 

Brilhante (VB) e incubação das placas a 37±1ºC por 21 a 27 

horas. Procedeu-se a leitura das placas por meio da 

observação de colônias, mediante as características 

morfológicas da Salmonella. 

 

Análise sensorial 

Aspectos éticos 

A análise sensorial foi realizada no LTD/UFAL, após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 

80413517.0.0000.5013) e os participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Apresentação das amostras 

As amostras do tempo zero foram apresentadas no dia 

em que todas foram assadas e as correspondentes aos tempos 

quarenta e cinco e noventa foram congeladas. No dia das 

análises as mesmas foram descongeladas e os provadores 

receberam duas delas contendo 25g cada de tamanhos iguais, 

uma correspondente ao Dourado assado com sal de ervas 

(DSE) e a outra ao Dourado assado com sal refinado (DSR), 

ambas codificadas com números de três dígitos e a uma 

temperatura 40-45ºC (RIBEIRO, 2010).  

Em seguida os participantes foram orientados a 

preencher uma ficha de julgamento de atributos sensoriais a 

partir de uma escala hedônica verbal estruturada de nove 

pontos cujos limites apresentaram as classificações: 1- 
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“Desgostei muitíssimo”; 9- “Gostei muitíssimo”. (MEILGARD, 

1991). Além disso, receberam um biscoito do tipo água e sal e 

água à temperatura ambiente (25ºC) para que se fizesse o 

branco entre uma amostra e outra. (FERREIRA, 2000). 

 

Testes de aceitabilidade 

O teste de aceitabilidade é um conjunto de 

procedimentos, com metodologia definida, que, observando 

parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos, 

mede o índice de aceitabilidade para alimentos, que tem como 

objetivo principal avaliar o quanto o consumidor gosta ou 

desgosta de determinado produto. (RAPHAELLI, 2017). 

          No presente trabalho foi utilizado um método sensorial 

afetivo em que foram analisados os seguintes atributos: 

aparência, textura, aroma, sabor e qualidade global.  Para o 

cálculo do índice de aceitabilidade (I.A) foi utilizada a seguinte 

expressão sugerida por TEIXEIRA (1987) apud BASTOS et. al 

(2014): IA (%) = A x 100/B  

Em que: A= nota média obtida para o produto  

    B= nota máxima dada ao produto.  

 

Teste de intenção de compra  

Para avaliar a intenção de compra, utilizou-se uma 

escala de cinco pontos cujos limites apresentaram a seguinte 

classificação: 1 para “Certamente não compraria” e 5 para 

“Certamente compraria” (ABNT, 1998). 

 

Análise e apresentação dos dados 
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Os dados foram analisados através da utilização de estatística 

descritiva, em que foram calculados os valores de média, 

desvio padrão e o índice de aceitabilidade (%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes da análise sensorial, as amostras DSR e DSE 

foram submetidas a análises microbiológicas para contagem de 

coliformes totais, termotolerantes e Salmonella spp. 

Foram analisadas 6 amostras de 25 gramas cada, sendo 

3 amostras de peixe dourado assado com sal refinado e 3 

amostras de peixe dourado assado com sal de ervas, divididas 

entre os tempos 0, 45 e 90 dias após o preparo. Os resultados 

obtidos estão expostos na Tabela 1 e indicaram ausência para 

coliformes totais, termotolerantes e Salmonella sp., 

classificando as amostras como um produto satisfatório para o 

consumo humano seguindo as exigências da Resolução RDC 

n° 12 de 2 de Janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). 

Os resultados encontrados indicaram boas condições 

higiênico sanitárias da água de cultivo e adoção de boas 

práticas durante toadas as etapas, desde a obtenção até o 

processamento do peixe e também no procedimento para o 

congelamento e descongelamento das amostras. 

MACHADO et al. (2010) verificaram que falhas na 

adoção de medidas higiênicas, desde a captura até a 

comercialização do pescado, comprometem sua qualidade 

final. A qualidade da água de cultivo e a manipulação cuidadosa 

durante a filetagem são fundamentais na garantia da segurança 

microbiológica e no prolongamento da vida de prateleira dos 

filés. As medidas higiênicas, desde a compra do produto, 
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transporte, armazenamento, manipulação e cocção foram 

imprescindíveis para os resultados obtidos no presente estudo, 

sendo muito satisfatório. 

 

Tabela 1. Avaliação da segurança alimentar do Dourado 

(Salminus maxillosus) assado com sal de ervas em diferentes 

intervalos de armazenamento sob congelamento. Maceió, 

2018. 

Análises Tempo 
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Tempo 

45 

Tempo 

90 
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2
0
0
1

 

D
S

R
 

D
S

E
 

D
S

R
 

D
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E
 

D
S

R
 

D
S

E
 

Coliformes 

totais (35°C) 

NMP/g 

Aus Aus Aus Aus Aus Aus - 

Coliformes 

termotolerantes 

(45°C) NMP/g 

 

<3,0 

 

<3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

3,0 

 

2 x 

10 

Salmonella 

spp. em 25g 

Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus 

 

SOARES et al. (2014) analisando a qualidade 

microbiológica dos filés de tilápia do Nilo concluiu que durante 

armazenamento em gelo a qualidade microbiológica diminuiu. 

O armazenamento do peixe é uma das etapas mais importantes 

do processo, pois o ambiente, apesar das baixas temperaturas, 

é ideal para o crescimento de microrganismos. De acordo com 

VIEIRA et al. (2004), o gelo utilizado na conservação do 
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pescado deverá ser de ótima qualidade em relação ao seu 

aspecto bacteriológico, pois a qualidade deste afetará 

diretamente a qualidade do pescado. 

Além das medidas sanitárias, para conservação do 

peixe, neste estudo utilizou-se a temperatura de - 17ºC para o 

congelamento das amostras, dado ser imprescindível manter o 

pescado em temperaturas baixas, reduzindo a proliferação de 

microrganismos (AGNESE et al., 2001; PIMENTEL e 

PANETTA, 2003).  

Adicionalmente o tipo de cocção utilizada foi o calor seco. 

A utilização deste tipo de transmissão de calor promove a 

redução de umidade e atividade de água, diminuindo dessa 

forma a possível proliferação de microrganismos 

(VASCONCELOS et al., 2010).  

Da mesma forma a utilização dos agentes “sal” ou “sal 

de ervas” apresentou a mesma possibilidade de preservação 

das características microbiológicas.  

Para a análise sensorial foram recrutados 50 julgadores 

para cada análise, tendo em todas elas predominância do 

público feminino, correspondendo a 76%, 74% e 70% nas 

análises dos tempos 0, 45 e 90 dias, respectivamente. A média 

de idade do público foi de 22, 21 e 23 anos, respectivamente 

para os tempos 0, 45 e 90 dias.  

De acordo com Teixeira (1987) e Dutcosky (2007) apud 

BASTOS et al. (2014) um produto é considerado aceito, em 

termos de suas propriedades sensoriais, quando tem Índice de 

Aceitabilidade (IA) de, no mínimo, 70%. Ao observar os dados 

obtidos com as análises foram encontrados os valores de 83%, 

82% e 80% de aceitabilidade, para os Tempo 0, Tempo 45 e 

Tempo 90, respectivamente.  
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É válido destacar que nas três análises o índice de 

aceitabilidade do sabor pontuou acima de 75%. Estes 

resultados são importantes, pois confirmam os achados na 

literatura, que afirmam que o sal de ervas, bem como outras 

especiarias são recomendadas para ressaltar as características 

sensoriais do alimento, além de proporcionarem benefícios à 

saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento de doenças 

cardiovasculares, bem como redução do processo inflamatório 

oxidativo (BEZERRA, 2008; CUNHA, 2016).  

Além disso, o primeiro contato do consumidor com o 

produto, geralmente, é com a apresentação visual, em que se 

destacam a cor e aparência associadas frequentemente às 

reações pessoais de aceitação, indiferença ou rejeição 

(TEIXEIRA, 2009). Para esses aspectos os julgadores 

atribuíram os maiores índices de aceitabilidade em todas as 

análises realizadas. Esse resultado foi favorável, visto que o 

peixe com sal de ervas agradou a maior parte dos julgadores 

(Figura 2). 

O congelamento é atualmente um dos métodos de 

conservação mais utilizados, porém é necessário que seja 

realizado de maneira correta para que as características dos 

alimentos sejam preservadas ao máximo, seja para aqueles 

que requerem algum tratamento anterior ou posterior (COLLA, 

2003).  

Apesar do peixe ter sido previamente assado antes de 

ser congelado, nos tempos 45 e 90 dias as amostras 

congeladas mantiveram seus aspectos sensoriais preservados. 

Isso pode ser observado pelos resultados obtidos, 

principalmente de aparência e odor, este último aspecto 
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apresentou tanto no tempo 0 (peixe in natura) quanto no tempo 

90, 78% de aceitabilidade. 

 

Figura 2: Perfil sensorial do Dourado (Salminus maxillosus) 

assado com sal de ervas em diferentes intervalos de 

armazenamento sob congelamento. Maceió, 2018.  

 

A intenção de compra dos julgadores foi de 72%, 70% e 

65%, respectivamente para os tempos 0, 45 e 90 dias. Estes 

resultados se assemelham aos encontrados no estudo de 

Santos (2017), em que a intenção de compra do dourado 
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assado com sal de ervas apresentado para o público 

adolescente foi de 67,5%, independente de congelamento. 

Um dos aspectos que podem ter influenciado na boa 

intenção de compra por parte dos julgadores é que o dourado, 

além de ser uma fonte de proteína de elevado valor biológico, 

normalmente é bem aceito devido ao seu sabor característico 

(SANTOS, 2014). 

 

CONCLUSÕES  

 

A combinação do Dourado com sal de ervas se 

apresentou como uma excelente opção para redução do 

consumo excessivo de sódio, ao passo que estimula o consumo 

de pescado, com ganhos na maior oferta de nutrientes, 

prevenção e controle de problemas de grande magnitude como 

a HAS e suas complicações, que são causas diretas e indiretas 

de mortalidade em várias partes do mundo.  

A estabilidade microbiológica manteve-se constante 

durante todo o período do estudo. Verificou-se ausência de 

Salmonella spp. e quantidades não significativas de coliformes 

totais e termotolerantes, o que indica boas condições higiênico 

sanitárias da água de cultivo e adoção de boas práticas durante 

o processamento. 

A avaliação sensorial apontou boa aceitabilidade do 

peixe assado com sal de ervas em todos os momentos 

analisados, o que se refletiu na boa intenção de compra. Isto 

indica que mesmo com o congelamento, desde que realizado 

da maneira adequada, as características sensoriais e 

microbiológicas podem ser preservadas.  
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Assim, o peixe Dourado (Salminus maxillosus) 

procedente da orla marítima de Maceió/AL, temperado com sal 

de ervas, assado sob calor seco sem adição de gordura e 

armazenado sob congelamento se mostrou uma excelente 

alternativa para diminuir a ingestão excessiva habitual de sódio, 

proporcionando um alimento seguro do ponto de vista 

microbiológico e saboroso do ponto de vista sensorial. 
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RESUMO: Atualmente, devido ao estilo de vida contemporâneo 
os consumidores buscam modos inovadores e personalizados 
de atendimento, e os food truck vem se destacando, trata-se de 
um empreendimento que produz e comercializa gêneros 
alimentícios em estrutura limitada de um caminhão ou trailer e 
de maneira itinerante. O objetivo deste trabalho consiste em 
elaborar um plano de ação para implementação de um food 
truck especializado em produção e comercialização de saladas 
com proteína. Este trabalho trata-se de um estudo de caso 
voltado para um food truck, como forma de compreender o 
mercado. O grupo realizou pesquisa bibliográfica, visitas e 
observações práticas no comércio local que resultaram na 
construção das etapas para a implementação que incluíram 
definição de público alvo, composição da equipe de trabalho 
com sua carga horária e respectivo salário, layout do 
estabelecimento comportando as necessidades de produção e 
armazenamentos dos insumos das saladas a serem 
produzidas, lista de compra de todos os alimentos necessários 
para a elaboração das saladas, as fichas técnicas de cada 
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salada, os custos totais que envolvem a implementação do food 
truck, bem como a logomarca própria, com os rótulos e 
informação nutricional de cada salada. Conclui-se que a 
implementação de food truck no âmbito universitário contribui 
de forma significativa para a promoção de uma alimentação 
equilibrada e formação de hábitos saudáveis de vida. 
PALAVRAS-CHAVE: Food Truck. Saladas. Proteínas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é 

considerada como a unidade de trabalho ou órgão de uma 

empresa que desempenha atividades relacionadas à 

alimentação e à nutrição (CARDOZO; SOUZA; SANTOS, 

2005). O objetivo primário de uma UAN é servir refeições 

saudáveis do ponto de vista nutricional e seguras do ponto de 

vista higiênico sanitário (TRANCOSO; TOMASIAK, 2004), no 

sentido de manutenção e/ou recuperação da saúde do 

comensal, visando auxiliar no desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis (PROENÇA et al., 2005). 

Atualmente, devido ao estilo de vida contemporâneo os 

consumidores buscam modos inovadores e personalizados de 

atendimento e com isso há um forte crescimento de novos 

produtos e de novos modelos, os quais caracterizam as UAN 

comerciais (ABREU et al., 2016). Um segmento dentro do setor 

alimentício que vem se destacando é o comércio de street food 

(comida de rua). O termo “comida de rua” é definido pela World 

Health Organization (WHO) para se referir à alimentos e 

bebidas preparados e/ou vendidos por ambulantes para 

consumo imediato ou posterior, sem preparo adicional 

(PALERMO, 2008). 
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Define-se o food truck como uma modalidade de 

empreendimento que produz e comercializa gêneros 

alimentícios em estrutura limitada de um caminhão ou trailer, 

por exemplo, e de maneira itinerante. Nesse segmento os food 

truck (“carro de comida” ou “cozinha sobre rodas”) negócio de 

origem norte-americana fundamentado na comercialização e 

venda de alimentos possuindo um modelo que se apresenta de 

forma diferenciada visando contribuir e suprir as necessidades 

de clientes em potencial, que buscam praticidade, conforto, 

qualidade e que possuem demandas relacionadas às 

mudanças da sociedade moderna. (SILVA; LIMA; LOURENÇO, 

2015). 

Os food trucks, trata-se de restaurantes itinerantes 

montados em veículos automotores adaptados para o serviço, 

preparo e venda de alimentos, apresenta fácil mobilidade 

podendo estar localizado em pontos estratégicos de grande 

concentração de pessoas, atendimento rápido, com preços 

mais acessíveis e custos operacionais reduzidos, além de 

apresentarem serviço diferenciado dos restaurantes tornaram-

se referência mundial e conquistaram parte significativa dos 

consumidores (BOA NOVA, 2014; ROSS et al., 2015; ZATERA 

et al., 2016). 

Para a produção de refeições em serviços de food truck 

alguns fatores estão diretamente envolvidos, como o número de 

operadores, as técnicas de preparo, a infraestrutura e o tipo de 

alimento utilizado e comercializado (FERNANDES et al., 2017). 

As saladas cruas estão presentes diariamente no 

consumo dos brasileiros; isso se dá pelo fato de possuírem 

baixas calorias, alta quantidade de fibras, minerais e vitaminas 

(BALTAZAR et al., 2006). As hortaliças são importantes itens 

para compor uma dieta saudável e seu consumo pode diminuir 
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o risco de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, 

além de reduzir a absorção de carboidratos e melhorar a função 

intestinal (LOCK et al., 2005). A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima que o consumo inadequado de hortaliças está 

entre os dez principais fatores de risco para a carga total global 

de enfermidades em todo o mundo (WHO, 2002). 

Porém as saladas cruas possuem grande risco de 

contaminação microbiológica, que podem acontecer desde o 

plantio até o preparo. Por esse motivo, as condições higiênico-

sanitárias e manipulações corretas tornam-se indispensáveis 

para oferecer ao cliente uma alimentação de qualidade, sem 

riscos à saúde (ARAÚJO et al., 2011). 

Em relação às carnes, frangos e peixes, que são 

consumidos pela humanidade desde a pré-história, observa-se 

que estes são importantes símbolos históricos na construção da 

sociedade. Em geral, são as principais fontes de proteína de 

alto valor biológico, bem como de ferro e outros nutrientes com 

diversas propriedades funcionais (BRASIL, 2006). Constitui um 

item alimentar essencial que pode determinar a qualidade de 

vida de uma população (FLANDRIN; MONTARANI, 1998).   

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho 

consiste em elaborar um plano de ação para implementação de 

um food truck especializado em produção e comercialização de 

saladas com proteína no campus I da Universidade Federal da 

Paraíba  localizada no município de João Pessoa, Paraíba. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso voltado para 

um food truck, como forma de compreender o mercado, o grupo 

realizou pesquisa bibliográfica, visitas e observações práticas 

no comércio local. Em seguida foi elaborado um estudo de 

viabilidade utilizando a metodologia de plano de negócio para a 

implementação do food truck especializado em mix de saladas 

com proteína, com objetivo de atingir de forma eficiente 

estudantes universitários, funcionários e professores da 

Universidade Federal da Paraíba - Campus I, localizado na 

cidade de João Pessoa, no bairro Castelo Branco. 

 As etapas para a formação do food truck incluíram 

definição de público alvo, composição da equipe de trabalho 

com sua carga horária e respectivo salário, foi elaborado um 

layout do estabelecimento comportando as necessidades de 

produção e armazenamentos dos insumos das saladas a serem 

produzidas, foi planejada lista de compra de todos os alimentos 

necessários para a elaboração das saladas, as fichas técnicas 

de cada salada, os custos totais que envolvem a 

implementação do food truck, bem como a logomarca própria, 

com os rótulos e informação nutricional de cada salada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A determinação da equipe de trabalho para compor o 

food Truck especializado em mix de saladas com proteínas 

deve ser realizada de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2018). Para 

selecionar a equipe de trabalho deverá ser feita a seleção de 

pessoal através de testes de conhecimentos e habilidades 
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acerca da função a ser exercida mediante entrevista com a 

pessoa que pretende concorrer à vaga. Durante a entrevista 

deverão ser considerados aspectos como: socialização, 

conhecimentos técnicos relacionados ao cargo, análise de 

experiências anteriores. Para determinação do piso salarial 

será realizada uma pesquisa analisando o piso salarial de cada 

profissão que fará parte da equipe de trabalho. 

A composição da equipe de trabalho está relacionada 

com a estrutura, o volume de atendimento e o que é vendido no 

food truck. Basicamente, ela deverá ser composta por 

cozinheiro, um auxiliar de serviços gerais e caixa, sendo que 

este último pode exercer também a função de gerente do 

estabelecimento. 

As atividades do cozinheiro serão relacionadas ao 

manuseio e preparo dos alimentos dentro dos padrões 

estabelecidos, o caixa exerce as operações de cobrança, 

anotação e solicitação interna dos pedidos, organização do 

atendimento e entrega dos pedidos aos clientes; o gerente a 

administração do negócio, controle de estoque de mercadorias, 

compras e logística, contato com fornecedores e pagamento de 

contas entre outras e o Auxiliar de limpeza será responsável 

pela higienização do ambiente interno e externo do food truck. 

É necessário que os profissionais sejam capacitados para o 

preparo correto dos alimentos, para que exerçam as boas 

práticas de fabricação, além da higiene pessoal e do ambiente 

(devidamente trajados com os EPIs fornecidos pelo 

proprietário) e que tenham conhecimento sobre o preparo ou 

características peculiares de cada produto (SEBRAE, 2018). 

A Instrução Normativa RFB Nº 1634, de 06 de maio de 

2016, declara que para legalização do funcionamento da 

empresa, o proprietário deve adquirir um CNPJ frente a Receita 
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Federal, para o início de suas atividades, como por exemplo a 

contratação de funcionários. Segundo o artigo 168 da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), os exames 

admissionais, dimensionais e periódicos são obrigatórios. 

Exames complementares podem ser exigidos de acordo com 

sua função e risco na atividade. 

 O layout de um food truck deve ser estruturado de 

maneira personalizada, a fim de atender as necessidades do 

serviço (ALMEIDA, 2017). Algumas empresas no Brasil atuam 

na adaptação desses veículos, que podem ser caminhões-baú, 

reboques, tuk tuk, kombis e vans (SEBRAE, 2018). Como a 

cidade de João Pessoa não possui legislação específica tomou-

se como referência a Lei municipal nº 15.947, de 26 de 

dezembro de 2013 que dispõe sobre as regras para 

comercialização de alimentos em vias e áreas públicas na 

cidade de São Paulo, pioneira no ramo de food trucks do país.  

Consideram-se como exigências do projeto de cozinha a 

agradabilidade, segurança, adequação espaço-funcional, 

funcionalidade, articulação e adaptabilidade (BRANCO 2014). 

 Os equipamentos permitidos para comercialização de 

alimentos que se enquadram nas especificações dos food 

trucks são aqueles pertencentes à categoria A, que 

compreende veículos automotores, assim considerados os 

equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados 

por estes, até o comprimento máximo de 6,30m (considerando 

a soma do veículo e do reboque) e largura máxima de 2,20m, a 

exemplo das vans e minivans, trailers, Kombi, carros, 

caminhonetes, utilitários, pequenos caminhões, etc. 

 As Boas Práticas de Fabricação são empregadas no 

âmbito da produção de alimentos com o intuito de assegurar a 

qualidade higiênico-sanitária e prevenir possíveis riscos ao 
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consumidor, seja pela ação de contaminantes físicos, químicos 

e microbiológicos. Para manter-se dentre os parâmetros, o food 

truck deve ser projetado para evitar intercorrências durante o 

recebimento, pré-preparo e preparo dos alimentos. Nesse 

contexto, o fluxo de pré-preparo, denominado “área suja”, deve 

ser isolado da área de preparo por barreira física ou técnica, 

além do controle de circulação de pessoal, com conservação 

adequada de materiais destinados ao reprocessamento e fluxo 

ordenado linear, sem cruzamentos. No caso do food truck 

especializado em saladas acompanhadas de proteína a barreira 

utilizada foi a técnica, devido o espaço limitado, obtida através 

da localização estratégica dos balcões, em lados opostos 

(SILVA; CORREIA, 2009). 

 O conjunto de atividades relacionadas ao preparo de 

alimentos e serviços complementares deve atender, além das 

necessidades práticas no que diz respeito ao desenvolvimento 

ordenado das atividades, às necessidades das dimensões 

humanas para que funcione de forma correta respeitando a 

ergonomia (PANERO; ZELNIK, 2013).  

Em relação às áreas e sub-áreas do food Truck, o 

mesmo deve apresentar uma área no qual será realizado o 

recebimento das mercadorias, área de higienização, área 

estocagem dos gêneros alimentícios, área de pré-preparo, área 

para cocção e área de recepção do pedido do  cliente. Como a 

maioria dos ingredientes é levado para o food truck 

devidamente preparado, com exceção das proteínas, a 

refrigeração no local deve ter rotatividade diária, visto que não 

há câmeras no local (TEIXEIRA, 2010). 

A área de higienização de utensílios  deve ser separada 

da área de manipulação dos alimentos e deve entrar na fase do 
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processamento, de maneira que auxilie na racionalização do 

fluxo, evitando acúmulo de utensílios sujos (TEIXEIRA, 2010). 

A parte interna do food truck deve ser composta por uma 

área de preparo dos alimentos com equipamentos como fogão 

com instalação de gás, geladeira, pia em inox, coifa, chapa 

elétrica, balcões térmicos frio, uma bancada com tampo de 

etileno para manter a temperatura das carnes, armários para 

armazenamento dos utensílios de cozinha (panelas, talheres, 

tabuleiros, pratos, copos em diferentes formatos, toalhas, porta 

guardanapos e facas especiais para corte de carnes, frango e 

peixe), um balcão de atendimento e serviço e área de caixa com 

máquina registradora e emissor de cupom fiscal. 

 

Figura 1. Layout do Food Truck 

 
Fonte: Autores 

O design da Kombi é inovador, atrativo e compacto, 

evidenciando as idéias que propomos de um estilo de vida mais 

“verde”.  A saladeria será equipada  sob uma Kombi, o projeto 

de adaptação será  realizado por uma  empresa especializada 

na transformação de veículos especiais de todos os tipos. 
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Dessa maneira, o negócio segue todas as normatizações de 

higiene e segurança alimentar.  

 O plano de marketing é uma ferramenta indispensável 

para a elaboração completa de um plano de negócio. Por meio 

dele pode ser realizado o planejamento de uma marca, produto 

ou serviço, permitindo detalhar as ações a serem tomadas para 

o atingimento dos objetivos estratégicos de marketing 

(SEBRAE, 2018). 

 O primeiro passo do Plano de Marketing foi estabelecer 

o conceito visual da marca. Para isso, elaborou-se a logomarca 

do food truck, o objetivo foi elaborar uma imagem que 

traduzisse a capacidade do negócio de agregar a mentalidade 

jovem da marca com a rapidez da alimentação sobre rodas. 

Abaixo, segue a logo desenvolvida para o negócio. 

 

Figura 2. Logomarca Food Truck. 

  
Fonte: Os Autores 

 

Os elementos de marketing (produto, preço, praça, 

pessoas, processos e promoção) segundo Ferruccio (2015) são 

variáveis que influenciam as decisões das empresas e que 

devem ser planejadas de forma eficaz para que os objetivos 

empresariais sejam alcançados. 

O menu do food truck será composto por dez tipos de  

saladas acompanhadas de proteínas, que serão produzidas de 
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acordo com a ficha técnica. A Ficha Técnica de Preparo (FTP), 

também denominada de receituário padrão (DOMENE, 2011), 

é uma ferramenta gerencial e funcional utilizada nos serviços 

de alimentação (hotéis, restaurantes comerciais ou 

institucionais, laboratórios de desenvolvimento de produtos, 

etc.), cuja utilidade está na padronização das preparações, 

permitindo a reprodutibilidade das mesmas por qualquer 

profissional (FONSECA, 2011). 

 

Tabela 1. Estrutura da ficha técnica: 

Alimento 

contido 

na 

salada 

PB 

(g) 

FC PL 

(g) 

MC  CHO 

(g) 

PTN 

(g) 

LIP 

(g) 

        

Total 

(g) 

       

TOTAL 

(kcal) 

       

VET 

(kcal) 

       

*Peso Bruto (PB), Fator de correção (FC), Peso Líquido (PL), 

Medida Caseira (MC), Carboidrato (CHO), Proteína (PTN), 

Lipídeos (LIP), Gramas (g), Quilocalorias (Kcal). 

Fonte: Os Autores 

  

A rotulagem nutricional é definida como toda a descrição 

destinada a informar o consumidor sobre as propriedades 

nutricionais de um alimento, compreendendo a declaração de 

valor energético e os principais nutrientes. No entanto, é 

necessário que estas informações sejam compreendidas por 
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todos aqueles que as utilizam (ANVISA e UnB, 2005; CÂMARA 

et al., 2008; SOUZA et al., 2011). As informações fornecidas por 

meio da rotulagem contemplam um direito assegurado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, o qual determina que a 

informação sobre produtos deve ser clara e com especificação 

correta de quantidade, composição e qualidade, bem como 

sobre os riscos que possam apresentar (BRASIL,1990; 

CÂMARA et al., 2008).  

No Brasil, a rotulagem nutricional é regulamentada pelas 

Resoluções de Diretoria Colegiada (RDCs) 360/03 e 359/03 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nesse 

sentido, devem ser declaradas, segundo a RDC 360/03, as 

quantidades por porção e a porcentagem do valor diário dos 

seguintes componentes: valor energético, teor de carboidratos, 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, 

fibras alimentares e sódio (BRASIL, 2003; LOBANCO et al., 

2009). A RDC 359/03 estabelece as medidas e porções, 

incluindo a medida caseira e sua relação com a porção 

correspondente em gramas ou mililitros, detalhando também os 

utensílios utilizados com suas capacidades aproximadas. As 

porções indicadas nos rótulos de alimentos e bebidas foram 

determinadas com base em uma dieta de 2.000 kcal, 

considerando uma alimentação saudável (BRASIL, 2003; 

LOBANCO et al., 2009). 

Cada tipo de salada recebeu um nome próprio, 

facilitando a sua identificação pelo consumidor. Segue o nome 

das saladas com seus respectivos ingredientes: 

1. Salada de Frango: composta por frango, brócolis, tomate 

cereja, beterraba, manga, azeite com ervas, e linhaça.  

2. Salada de Salmão: composta por salmão, alface, cebola, 

cenoura, abacaxi, mostarda com mel, e castanhas.  
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3. Salada de Queijo: composta por queijo, molho 

italiano,castanhas, uvas passas, espinafre.  

4. Salada de Carne de Sol: composta por Carne de sol, 

molho de iogurte, tomate cereja, cenoura ralada, maçã, 

acelga, chia.  

5. Salada de Camarão: composta por Camarão, alface 

crespa, acelga, pepino, tomate, champignon, azeite com 

ervas.  

6. Salada de verde: composta por ovos, maçã, alface lisa, 

rúcula, cenoura ralada, mostarda e mel.  

7. Salada de Sardinha: composta por sardinha, pepino, 

tomate, couve, azeite de oliva. 

8. Salada de Ovos: composta por ovo, repolho roxo 

refogado, tomate, pepino, mel. 

9. Salada de Carne de Charque: composta por carne de 

charque, alface, tomate, cebola, cenoura ralada, couve 

refogada, feijão verde, molho de azeite e ervas.  

10. Salada de Carne Moída: composta por carne moída, 

alface, tomate, cebola, lentilha, cenoura cozida, 

azeitonas, molho mostarda e mel. 

 

Figura 3.Rótulo das saladas (Ex: Salada de Frango). 

 
Fonte: Os Autores 
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Para a definição do preço dos produtos é necessário 

levar em consideração não somente os custos fixos e variáveis 

internos do negócio, como também é preciso realizar uma 

pesquisa de mercado a fim de analisar os preços praticados 

pelos concorrentes. 

Os custos podem ser definidos como um valor de bens e 

serviços que são consumidos ou utilizados para a produção de 

outros tipos de bens e serviços (MATTOS, 2009). Apesar da 

definição de custo ser relativamente fácil de entender, na 

prática, é comumente confundido com despesa. Isso se deve 

ao fato de que essa separação não é possível de uma forma 

clara e objetiva (MARTINS, 2000). 

Uma das formas encontradas para facilitar essa distinção 

é a prática de se ratear o gasto geral da administração, onde 

parte é para gastos e a outra parte para custos. Esse rateio é 

sempre realizado de forma facultativa, pois não existe a 

possibilidade prática de uma divisão científica. Essa divisão é 

frequentemente realizada utilizando proporções (MARTINS, 

2000). 

Os custos indicam os gastos de um negócio. Podem ser 

variáveis, quando variam proporcionalmente ao aumento ou 

diminuição do volume de negociações; ou podem ser fixos, 

quando não variam proporcionalmente ao aumento ou 

diminuição de vendas (LINASSI, 2009). 

Os custos variáveis do empreendimento são as 

despesas que variam conforme a quantidade de vendas 

mensal, são elas: os insumos para a elaboração  das saladas 

com a proteína; as embalagens que servirão cada salada. Não 

há despesas fixas para cada item. Cada custo apresenta 

diversas variáveis como o local de vendas, o uso do food truck, 

o tipo de combustível, o preço dos materiais utilizados na 
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produção das saladas. Essas e outras variáveis influenciam 

diretamente nos custos das despesas (SEBRAE, 2018). 

Os custos diretos com os recursos humanos 

compreende todos os gastos realizados de forma direta ou 

indireta, a título de remuneração por contribuições fornecidas 

pelos empregados da entidade ao método de produção de bens 

e serviços, abrangendo todos os tributos dela resultantes, bem 

como as vantagens adicionais a eles ofertados e ainda todos os 

gastos necessários para atrair, contratar, manter e desligar os 

empregados (ROCHA, 1992). 

Os food trucks devem passar por manutenções de forma 

regular para garantir a segurança e um bom serviço aos 

consumidores. Os custos dos serviços de manutenção variam 

bastante mesmo dentro de uma determinada localidade. Isso 

acontece devido à qualidade dos serviços prestados, ao 

material empregado e o tempo gasto na realização da 

manutenção. Além disso, não existe um valor fixado para cada 

tipo de manutenção, pois esse valor depende do tipo de food 

truck utilizado e do estado de conservação em que o truck 

encontra-se. A depreciação pode ser entendida como a perda 

de valor dos bens ocasionado por longos períodos de utilização, 

deterioração física, desgastes com uso e redução da vida útil 

(CAMPOS, 2016).  

A preocupação com a qualidade, segurança do 

consumidor e com aspectos de limpeza e higienização do local 

e do que servido é uma vertente muito importante no ramo da 

alimentação. Os materiais de limpeza e higienização devem 

atender às recomendações da ANVISA.  

Pró-labore é o pagamento pelo trabalho feito pelos 

sócios da empresa, similar ao salário que é pago a um 

contratado pela empresa. O food truck  conta com um único 
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sócio/funcionário exercendo as atribuições relacionadas à 

função de gerente. Dessa maneira, o recurso deve ser alocado 

nas atividades desempenhadas por ele, sendo quantificadas 

pelo tempo de execução das mesmas. 

A gestão do marketing nas micros e pequenas empresas 

é, geralmente, informal, casual e simples. Isso acontece devido 

o pequeno tamanho das empresas e da forte influência do 

empreendedor em suas decisões.  O marketing é uma das 

partes essenciais em um empreendimento. Logo, o 

investimento nesse campo deve ser realizado de forma objetiva 

e constante, sempre respeitando os limites financeiros 

destinados a este setor. 

O empreendedor deve acompanhar o comportamento 

dos custos mensalmente, adotando medidas criteriosas de 

controle, buscando formas de minimizá-los sem prejudicar a 

qualidade dos serviços e mercadorias oferecidos pelo food truck 

(NASCIMENTO, 2015). 

 Posterior a definição e identificação dos custos foi feita 

uma análise de todos os gastos, receitas e investimento inicial 

que o negócio pretendido requer para, assim, determinar sua 

viabilidade de implantação. Analisa-se cada variável que 

compõe a demonstração de resultado da empresa, com 

estimativas para o funcionamento da empresa. Em seguida 

visualiza-se os fluxos de caixa projetados a fim de chegar ao 

valor presente líquido do negócio e sua taxa interna de retorno. 

 Para a estimativa de despesas Operacionais e 

Administrativas, foram considerados custos mensais fixos e 

custos iniciais, como as tabelas abaixo apresenta. 
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Tabela 2. Despesa mensais:  

Despesa mensais   Valor  

Licença Prefeitura R$ 1.000,00 R$ 

Água, Luz R$ 500,00 R$ 

Gás e combustível  R$ 300,00 R$ 

Manutenção R$ 500,00 R$ 

Folha de Pagamento R$ 2.500,00 R$ 

Pró-labore R$ 3.000,00 R$ 

Mantimentos  R$ 1146,53 R$ 

Material de limpeza R$ 500,00 R$ 

Descartáveis 

(embalagem,talheres,luva, 

toucas e guardanapos ) 

R$ 1.000,00 R$ 

Total R$ 10.446,53 R$ 

Fonte: Os Autores 

 

Tabela 3. Despesa iniciais para o funcionamento do negocio  

Despesa iniciais   Valor  

Equipamentos e utensílios  R$ 4.000,00 R$ 

Customização do veículo  R$ 18.000,00 R$ 

Seguro  R$ 2.000,00 R$ 

Uniformes (camisa 

personalizada e avental) 

R$ 300,00 R$ 
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Documentação para abertura  R$ 2.500,00 R$ 

Total R$ 26.800,00 R$ 

Fonte: Os Autores  

 

Os valores das despesas mensais  foram, assim, 

alocados aos custos unitários de cada opção de prato de menu, 

de forma homogênea, levando em consideração ainda as 

premissas (Cinco dias trabalhados por semana, cinquenta 

saladas vendidas por dia, vinte dois dias úteis no mês dando 

um total de mil e  cem refeições por mês) foi possível estimar o 

custo fixo  (R$ 9,36), alocado por refeição. 

A fim de chegar a um valor para os preços de cada 

salada do menu, após o levantamento dos custos incorridos 

para a sua produção, tanto no que diz respeito aos custos 

variáveis quanto aos custos fixos, o custo fixo por refeição foi 

somado ao custo com ingredientes de cada salada  resultando 

no custo de produção de cada salada . Depois foi estipular o 

valor de mark-up (um termo usado em economia para indicar 

quanto, do preço, do produto está acima do seu custo de 

produção e distribuição) que os sócios desejam obter em cima 

da venda dos pratos. Tal valor foi estipulado como sendo de 

125%. Aplicando o mark-up selecionado aos custos totais 

definidos para cada prato, obteve-se os  preços sugeridos para 

cada salada. 

A receita foi obtida a partir  da presunção do valor  venda 

dos produtos do cardápio, usando  a estimativa de venda de 

pratos por dia, de acordo com o tipo de salada (5 de cada tipo, 

50 saladas no total). Obteve-se, assim, uma estimativa da 

receita por semana e, em seguida, por mês, considerando 22 

dias úteis no mês.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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Tabela 4. Análise do lucro obtendo a receita  

Tipo da 

salada  

Quantidade 

por semana 

Preço 

sugerido 

(R$) 

Receita 

(R$) 

Frango 25 15,50 387,50 

Salmão 25 20,00 500 

Queijo 25 16,50 412,50 

Carne de Sol 25 19,00 475 

Camarão 25 18,50 462,50 

Salada Verde 25 13,00 325 

Sardinha 25 20,50 512,50 

Ovos 25 19,00 475 

Carne de 

Charque 

25 19,00 475 

Carne Moída  25 22,00 550 

Fonte: Os Autores 

 

Tabela 5. Receita do negócio  

Total (semana) (R$) 4575,00  

Total (mês) (R$) 20.130,00  

Total (ano) (R$) 241.560,00  

Fonte: Os Autores  

  Considerando que a empresa se enquadra no sistema 

tributário relativo ao Simples Nacional (microempresa), as 

devidas alíquotas de impostos que devem ser pagos foram 

consultadas junto à Receita Federal ( IRPJ 0.27%; CSLL 0.31%;  

COFINS 0. 95% PIS 0.23%; CPP 2.75%;  ICMS 2.33% ). 

 

CONCLUSÕES 
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O presente estudo mostrou que a implementação de 

food truck especializado em saladas com proteínas no âmbito 

universitário contribui de forma significativa para a promoção de 

uma alimentação equilibrada e formação de hábitos saudáveis 

de vida, voltado para o público alvo de alunos universitários, 

professores e os  funcionários da Universidade Federal da 

Paraíba, campus - I. De modo que para a implementação da 

unidade foram pensados e planejados aspectos fundamentais 

para um controle e qualidades das refeições a serem 

comercializadas. Foram elaborados aspectos importantes 

como o layout do food truck, comportando as necessidades de 

produção e armazenamentos dos insumos das diferentes 

saladas; como também aspectos de controle higiênico-

sanitários, de armazenamento, obtendo saladas de qualidade, 

nutritivas e seguras, isentas de risco a saúde dos comensais. 

Portanto a proposta do negócio em questão é reunir duas 

demandas principais: comida, práticas, saborosas que vão ao 

encontro do consumidor preparadas com alimentos saudáveis 

e frescos, tendo em vista que o ritmo de vida e trabalho atuais, 

no qual o tempo se faz escasso, força os consumidores em 

adotaram hábitos alimentares acelerados, fato que 

desencadeou em uma população com sobrepeso e obesa, e 

com graves problemas de saúde.  

Com o estilo de vida atual, as necessidades nutricionais 

e a expansão do mercado, motivam a implementação do food 

truck, que consiste em ofertar produtos saudáveis e nutritivos 

de maneira instantânea e itinerante, gerando uma maneira 

diferente de se relacionar com o que se come, mais consciente 

cuidadosa e natural, tendo um ambiente diferenciado que 

possua uma marca  associada à venda de produtos saudáveis 
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e de qualidade, buscando atingir o mercado consumidor não só 

pelo valor agregado que esta comida oferecerá, mas também 

pela experiência associada a este tipo de alimentação fora de 

casa, tendo como vantagens uma alimentação rápida, bom 

conteúdo nutricional e diferenciação no cardápio. 
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RESUMO: O trabalho tem como finalidade a produção 
artesanal da barra de cereal a partir da farinha extraída da 
vagem de algaroba (Prosopis juliflora). A algaroba foi escolhida 
por apresentar baixo custo de capital primário, sua demanda é 
abundante no Estado da Paraíba, e a procura é quase que 
inexplorada, mesmo sendo vasto em nossa região. Outrossim, 
por se tratar de algo inovador, nunca visto em nenhuma 
literatura brasileira. Seus frutos são usados na fabricação de 
diversos alimentos como farinha, biscoito, bolos e cerveja. A 
Prosopis juliflora é muito utilizada na alimentação de animais, 
por ter diversos nutrientes e benefícios, do mesmo modo pode 
ser utilizada na alimentação humana. Os resultados do 
presente trabalho comprovam a sua eficácia nutricional, uma 
vez que as barras de cereais elaboradas com farinha da vagem 
da algaroba, por sua composição química é composta de 
monossacarídeos e oligossacarídeos, proteínas, carboidratos, 
ácidos orgânicos e pectinas. Juntamente com os valores 
biológicos dos demais ingredientes adicionados, possuem alto 
valor nutricional para os possíveis alimentandos. Os frutos da 
algarobeira, foram triturados de forma caseira e submetidos à 
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secagem com auxílio do Laboratório de Armazenamento e 
Processamento de Produtos Agrícolas Campina Grande/ PB. 
Diante o exposto, a produção da barra de cereal apresenta-se 
favorável tanto no aspecto funcional, ambiental e econômico. 
Palavras-chave: Algarobeira. Suplementação. Plantação. 

Manual. Algaroba. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Suplantada no Brasil a mais de 5 décadas, a Prosopis 

juliflora (Sw.) D.C., atualmente conhecida como algarobeira 

pertence à família das Fabáceas, e é bastante difusa no 

nordeste brasileiro, sendo considerada como planta invasora do 

bioma Caatinga (VILAR, 2006). Ao ser introduzida no Brasil, 

teve como objetivo preponderante o cultivo de forragem e 

madeira na América do Sul, no Oriente Médio e África do Sul. 

Não obstante, ocorreu naturalmente no México, na América 

Central, norte Sul Americano e em países como Peru, Equador, 

Colômbia e Venezuela (MOREIRA, 2014). 

A algarobeira hodiernamente, é uma espécie de grande 

importância para a região do Nordeste brasileiro, tanto por suas 

diversas utilidades, quanto por sua natural aclimação às 

condições edafoclimáticas do semiárido nordestino. No estado 

paraibano essa cultura é mais exposta na região do Cariri, 

Sertão e Curimataú. O clima semiárido tem a pluviosidade 

inferior a 1×103mm e está associado ao principal bioma da 

Caatinga (MUNIZ, 2009). 

  A vagem do vegetal tem como composição 

química aproximadamente 7,8% de matéria mineral, 92,2% de 

matéria orgânica, 18,3% de proteína bruta, 39,1% de fibra em 

detergente neutro, 27,6% de fibra em detergente ácido, 6,16% 
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de lignina em detergente ácido, 11,5% de hemicelulose e 21,5% 

de celulose segundo Chaturvedi e Sahoo (2013) Apresenta 

também valores próximos como 95,78% de matéria orgânica, 

87,53% de matéria seca, 9,61% de proteína bruta, 1,63% de 

extrato etéreo, 3,8% de matéria mineral, 84,96% de 

carboidratos totais, de acordo com Valadares Filho (2015). 

Segundo Mendonça (2013) a algaroba é composta de 58% de 

epicarpo, 23.1% de casca de sementes e 13,9% de semente. A 

mesma é constantemente utilizada na forma de farelo, este é 

obtido pela secagem das vagens, em calorimetrias que variam 

entre 60° a 80°C, após a moagem. 

Gomes (1987) evidência que a vagem da algaroba foi 

posta como alimento no Nordeste Brasileiro, na região do Cariri 

e no Ceará durante a seca de 1958. Na ocasião, a população 

utilizava a vagem verde como se fosse uma vagem de feijão. 

Ainda como subsistência humana, Rocha (1987) esclareceu 

que a farinha da vagem de algaroba era utilizada, no município 

de Nova Cruz, no preparo de cuscuz, bolos, biscoitos, frituras à 

milanesa, para engrossar sopas e em associação com o feijão 

e mel, substituindo à farinha de mandioca. Portanto, o mel 

obtido era ingerido puro ou com farinha, e também era matéria 

intrínseca de cocadas e puxa-puxa. O mesmo autor identificou 

que um produto semelhante ao café poderia ser extraído por 

meio do processamento da vagem. 

Tendo em conta a alimentação animal baseada em 

vegetais como o milho a soja e o trigo, estes podem ser 

facilmente substituídas pela vagem em questão, a mesma é 

mais eficiente para fins de subsistência nutritiva animal, por ter 

baixo custo e produção mais abundante, já que a mesma é mais 

favorecida nas regiões semiáridas (SILVA et al.; 2007). 
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Possuem crescimento acelerado, são tolerantes ao sal e 

podem sobreviver em áreas que o índice pluviométrico está em 

torno de 50 mm por ano. Possui grande quantidade de calor 

com gravidade. A algaroba foi trazida para o Semiárido com o 

objetivo de amenizar os problemas da insuficiência alimentar, 

depois de passados 30 anos após a sua introdução, verificou-

se que, criou-se um debate em torno da algaroba, gerando 

questões entre vários pesquisadores. No decurso do tempo a 

algaroba tem demonstrado possuir aptidões que beneficiam os 

solos por intermédio da estabilização de nitrogênio biológico, da 

adição e incorporação de folha seca, do bombeamento de 

nutrientes, das mudanças na estrutura e na fauna do solo e na 

população biológica (HDRA, 2002). 

A algaroba tem como inatividade de suas características, 

o crescimento acelerado, e a tolerância a ambientes com baixo 

índice de chuvas, e a solos com alta composição de sal 

(RODRIGUES, L.C.2013). Perante às dificuldades observadas 

em regiões com longos períodos de chuva, é passível dizer que 

é consideravelmente dificultoso a vida do homem do campo 

sem algaroba; considerando-se a grande quantidade de 

legumes que são direcionados à ração animal, produção de 

estacas e muitas outras coisas (FRANCO, 2015). 

Como matéria-prima é utilizada na fabricação de uma 

série de produtos, como farinha, bolos, café, cachaça, vinagre, 

balas, pães, biscoitos, doces, geleias, etc. Não obstante, o uso 

da vagem pode ser feito a partir de texturas secas, tostadas, 

cozidas, fermentadas e pisadas, gerando assim diversos 

produtos, desde bebidas fermentadas até caramelos e pudins 

(FRANCO, 2015). 
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Além das características peculiares, a vagem é 

extremamente rica em proteína e componentes energéticos 

cujo teor de açúcares, chega a 40%, em média, o que lhe 

confere o caráter bioenergético (ALVES, 2015). 

Tendo em conta que a qualidade da vagem em questão 

é intrínseca ao seu modo de cultivo, seguindo fatores externos 

como o clima e a fertilidade do solo, é necessário que se estude 

e determine empiricamente o melhor meio de agroprodução. 

Não obstante, a algaroba sempre possuirá altos níveis de 

carboidratos, e baixos valores de proteínas (ALVES JUNIOR, 

2015). 

No entanto, diante de tais implicações positivas, existem 

outras que afirmam o oposto. Dentre os argumentos contrários, 

estão: o alastramento do vegetal na região do Nordeste e as 

doenças do “mal-da-cara-torta” e da “língua-de-pau” verificadas 

em bovinos, caprinos e ovinos. Tais problemáticas devem ser 

discutidas e estudadas mais a fundo, com o intuito de atenuar 

as mesmas, e alavancar os seus benefícios ponderadamente. 

(GOMES E BARBOSA, 2008). 

Sendo assim, diante os aspectos que deixam a desejar, 

vale ressaltar que não subestimam no tocante aos aspectos 

positivos da nutrição humana por intermédio do uso da prosopis 

juliflora. Neste sentido, a elaboração da barra de cereal da 

algaroba além de ser uma criação inovadora, podemos afirmar 

que diante as pesquisas extraídas, o seu uso traz importantes 

benefícios nutricionais, tais como: alto teor de fibra, proteína, 

carboidrato, entre outros. É de fácil acessibilidade nas regiões 

rurais e urbanas, bem como simples manuseio em sua 

produção. 
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 Dietas com farelo da vagem de algaroba podem ser 

utilizadas associadas tanto com o farelo de soja, como com 

outros tipos de alimentos que já estão no mercado. Essa 

pesquisa denota os benefícios e qualidades da algaroba com 

relação a nutrição. Tendo em vista o exposto, objetivou-se 

nesta pesquisa a elaboração de uma barra de cereal para o 

consumo humano de boa qualidade. 

A Prosopis juliflora (SW.) DC, se alastrou pelo mundo a 

começar pelas Américas junto 

com a corrida dos expansionismos. Sendo de grande 

importância para a sobrevivência das populações de regiões 

áridas e semiáridas ao redor do mundo, atingiu países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, também provocando danos 

na agricultura, chegando posteriormente, ao Brasil ainda de 

maneira modesta, iniciando sua aparição em 1942.  

Trazida para o semiárido brasileiro com o intuito de ser a 

salvação dos rebanhos quando o clima estivesse seco, 

atingindo até 8 meses (FRANCO, 2015). 

Os derivados da Algaroba, podem ser utilizados na 

alimentação humana, quando transformada em farinha, é 

bastante utilizada na fabricação de doces, geleias, produtos 

panificados, etc. As vagens possuem boa fonte de nutrientes 

comparado às fontes nutricionais existentes no feijão, milho e 

trigo (FRANCO, 2015). 

Além da alta produção de vagens com alta palatabilidade 

e digestibilidade, a vagem também possui em sua composição 

química 25-28% de monossacarídeos e oligossacarídeos, 11-

17% de amido, 7-11% de proteínas e 14-20% de ácidos 

orgânicos e pectinas (SILVA et al., 2001).     
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Embora sirvam para alimentação humana, o seu 

consumo com esta finalidade, não se constitui em um hábito 

alimentar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal e exploratório 

realizado no período de janeiro á novembro de 2018. A matéria-

prima foi coletada na região do bairro Presidente Médici, situado 

na cidade de Campina Grande - PB. No período de outubro a 

novembro de 2018. 

A secagem da vagem foi conduzida no Laboratório de 

Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas da 

Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola (LAPPA) da 

Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba.  

A limpeza e seleção das vagens foram realizadas 

manualmente, removendo a parte externa com auxílio de facas, 

cortando em pedaços entre 1,4 e 2,0 cm.  

Na LAPPA houve a sanitização das vagens, com a 

imersão do material na solução bactericida com água clorada a 

3%, por 5 minutos, em seguida foi realizado o enxágue das 

vagens para remover os resíduos da sanitização.  

A secagem dos resíduos das vagens de algaroba foi 

realizada a 60 ºC por 24h em bandejas de alumínio na estufa 

com circulação de ar.  

Em seguida triturado em liquidificador e peneirado para 

uniformizar a estrutura. Após a peneiração, foram adicionados 

os ingredientes para complementar e formar a barra desejada 

(foram usadas 7 algarobas para cada barra); adicionamos 
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farinha de chia, aveia em flocos, castanha de caju, amendoim 

in natura, banana prata, uva passa, e melaço de cana.  

 Para produção artesanal das barras de cereais de 

algaroba, foram usadas 100 vagens; pesando 450 gramas sem 

a casca, após a secagem obtivemos 400 gramas de farinha 

uniforme, dessas 400 gramas utilizamos 150 gramas que 

resultaram em 16 barras de cereais. 88,88 % da farinha foi 

aproveitada, os 11,11 % eliminados, norteiam em relação a 

quantidade de água que foi extraída, bem como os pequenos 

pedaços de sementes e partes da casca afixadas na peneira 

utilizada durante o processo de fabricação. 

A mistura foi feita de forma manual, colocada em uma 

forma sem untar e levado ao forno em 180 ºC por cerca de 20 

minutos. Para finalizar, aguardou-se o resfriamento do material 

e cortado em pedaço retangulares (32 cm x 20 cm) e embalado 

em sacos apropriados para serem armazenados. 

 

Tabela 1. Ingredientes utilizados para elaboração da barra. 

Ingredientes 
 

Quantidades 

Farinha da algaroba 
 

150g 

Aveia em flocos 
 

100g 

Farinha de Chia 
 

50g 

Banana prata 
 

2 unidades 
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Castanha de caju 
 

100g 

Melaço de cana 
 

3 colheres de sopa 

Amendoim 
 

100g 

Uva passa seca 
 

100g 

Fonte: Autoria própria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No tocante aos resultados da presente pesquisa, 

destaca-se a criação inovadora e o êxito da conclusão da barra 

de cereal com o ingrediente principal extraído da vagem da 

algaroba. Trazendo benefícios nutricionais para a humanidade, 

em especial, aquelas oriundas da região rural e urbana da 

Paraíba, em suas microrregiões propícias para criação e cultivo 

da Prosopis Juliflora: Cariri, Curimataú, Sertão e Agreste. 

Vale ressaltar que, investimos a preço de varejo a importância 

de R$ 10,49 para elaboração das barras, sendo R$0,65 

aplicados por barra. Diante do exposto, podemos afirmar que a 

elaboração da barra de cereal além do seu valor nutritivo, 

destaca-se o seu baixo custo na produção e fácil manuseio por 

se tratar de uma fabricação realizada artesanalmente. 
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Tabela 2. Comparação entre a barra de algaroba e barra 

convencionalmente comercializada (22 gramas). 

NUTRIENTES BARRA DE 
ALGAROBA 

BARRA 
CONVENCIONAL 

Carboidrato 
 

9,45g 17,0g 

Lipídio 
 

1,8g 1,4g 

Proteína 
 

2,06g 0,8g 

Fibra 
 

1,55g 0,5g 

Fonte: Autoria própria. 

 

Acordo com os dados acima mencionados, destaca-se a 

comparação da barra convencional à barra com a farinha da 

algaroba. Nesse contexto observa-se que a segunda tem níveis 

elevados de açúcar, baixo teor de fibras, enquanto a primeira 

(de algaroba), é bem mais benéfica nutricionalmente, haja visto 

que seus carboidratos são de baixo índice glicêmico e estão em 

menor nível, sendo de melhor escolha principalmente para os 

diabéticos, pois o baixo índice ajuda a manter a glicemia 

controlada. Possuindo também fibras solúveis que ajudam a 

regular o intestino, e insolúveis que têm como principal 

benefício combater a prisão de ventre. Sua proteína é de 

grande importância para construção e reparação do tecido 

muscular. 
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Os resultados do presente trabalho comprovam que as 

barras de cereal elaboradas com farinha da vagem da algaroba, 

por sua composição química é composta de monossacarídeos 

e oligossacarídeos, proteínas, carboidratos, ácidos orgânicos e 

pectinas. Juntamente com os valores biológicos dos demais 

ingredientes adicionados, possuem alto valor nutricional para os 

possíveis alimentandos. Neste sentido, foi observado por meio 

da sua preparação, que a matéria prima é de baixo valor 

pecuniário e de fácil acesso. 

 

Figura 1. Árvore antes de coletarmos as vagens. 

 
Fonte: Diniz, 2018. 
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Figura 2. Algaroba na água clorada. 
 

 
Fonte: Diniz, 2018. 

 

Figura 3. Farinha obtida pela secagem. 
 

 
Fonte: Diniz, 2018. 
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Figura 4. Algarobas descascadas e partidas. 
 

 
Fonte: Diniz, 2018. 

 

Figura 5. Algaroba na estufa para secagem. 
 

 
Fonte: Diniz, 2018. 
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Figura 6. Barra de cereal pronta, antes de ser embalada. 
 

 
Fonte: Diniz, 2018. 

 

CONCLUSÕES  

 

Planos alimentares com farelo da vagem de algaroba 

podem ser utilizadas de muitas maneiras e em diversos tipos de 

alimentos já existentes. 

  Sabendo disso, essa pesquisa denota os benefícios e 

qualidades da algaroba com relação a nutrição, no entanto, de 

modo diferencial aos demais, pois até o presente não foi 

localizado em nenhuma literatura brasileira o uso da Prosopis 

juliflora na fabricação de barra de cereal. Neste sentido, 

produziu-se as barras nutritivas como mais uma alternativa de 

alimento barato, simples e de fácil acesso para o mercado 

artesanal; tendo o intuito de somar as opções dos produtos 

oriundos da algarobeira. 
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 Quando realizado o processo de secagem, o produto foi 

enriquecido nutricionalmente e faz com que o teor da atividade 

de água diminua, sendo esse aspecto muito importante para a 

indústria de alimentos, pois tem-se um produto com maior vida 

de prateleira e de maior qualidade. 

Sendo assim, a pesquisa ora elaborada denota a 

importância da produção inovadora da barra de cereal, tendo 

como ingrediente principal o extrato da vagem de Prosopis 

juliflora. Levando em consideração os aspectos positivos e 

negativos da sua produção, ressaltamos que os positivos 

sobressaem aos negativos, uma vez que, sua produção traz 

importantes benefícios nutricionais na complementação 

alimentar, tais como: alto teor de fibra, proteína, carboidrato; 

tendo a banana como complemento tem-se a presença de ricas 

fibras, a normalização o trânsito intestinal, permitindo melhorar 

os problemas de constipação sem o uso de laxantes, também 

a chia que possui um alto valor nutritivo, é repleta de 

antioxidantes, contém ômega-3, fibras, vitaminas, minerais 

como magnésio , potássio, proteínas completas, assim como as 

uvas passas presentes também como complemento que possui 

vitaminas de complexo A e B, cálcio, cobre, ferro, magnésio, 

manganês, potássio, zinco, e o resveratrol, sendo este último 

um importante polifenol que pode agir com ação anti-

inflamatória e anti-inflamatória, muito desejada por pessoas que 

desejam garantir uma melhor qualidade de vida e saúde 

nutricional para o corpo. Esses componentes e outros não 

citados cooperaram para que a barra fosse feita de acordo com 

as necessidades nutricionais e desejadas para ser uma barra 

saudável, de baixo custo e acessível a qualquer população. 
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 Contudo, a produção da barra de cereal apresenta-se 

favorável tanto no aspecto funcional, ambiental e econômico. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus é um grupo de distúrbios 
metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia 
decorrente de uma incapacidade na atuação e/ou secreção de 
insulina. Atualmente se configura em um grave problema de 
saúde pública com alta prevalência em todo o mundo. O 
paciente diabético tem um risco maior de desenvolver sérias 
complicações macro ou microvasculares. A retinopatia 
diabética (RD) é uma das complicações que mais acometem os 
diabéticos sendo uma importante causa de cegueira. A 
Metilenotetrahidrofolatoredutase (MTHFR) é uma enzima que 
participa da via metabólica do ácido fólico e vitamina B12, 
defeitos na sua atividade podem levam à hiperhomocisteinemia. 
Estudos tem relacionado a hiperhomocisteinemia e retinopatia 
diabética. Desta forma o objetivo deste trabalho foi analizar a 
correlação entre o polimorfismo G1793A do gene da MTHFR 
com a presença de RD em 42 diabéticos atendidos no Hospital 
Universitário Lauro Wanderley. Os dados clínicos foram 
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coletados por meio de entrevista e a extração de DNA para 
análise genética foi feita das células do epitélio oral extraídas 
por meio de bochecho. Neste estudo caso-controle foi 
observada uma predominância de homozigotos para o alelo 
normal (1793G). O alelo raro (1793A) ocorreu em heterozigose 
em apenas um paciente do grupo teste, sendo assim sua 
frequência alélica no grupo foi encontrada como 2,3. Os dados 
observados correlacionam-se com outros estudos que mostram 
uma baixa incidência do alelo polimórfico. Este é o primeiro 
estudo que analisa a relação do polimorfismo G1793A no gene 
MTHFR e complicações em pacientes diabéticos. A frequência 
alélica observada em ambos os grupos, teste e controle foi 
semelhante, no entanto a baixa prevalência do polimorfismo 
observada na população estudada não permite afirmar 
ausência de relação. A continuidade do estudo, ampliando o 
número experimental, adicionando variáveis quantitativas, 
poderá contribuir na elucidação do envolvimento do 
polimorfismo com a patogênese da retinopatia diabética. 
Palavras-chave: diabetes melito, retinopatia diabética, 
polimorfismo genético, MTHFR 
 

INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) encaixa-se em um grupo de 

distúrbios metabólicos que apresentam em comum a 

hiperglicemia decorrente de uma incapacidade na atuação e/ou 

secreção de insulina. É uma patologia heterogênea com 

múltiplas etiologias e pode vir associada à hipertensão arterial, 

dislipidemia e perda da função normal do endotélio. Tem grande 

importância em alterações vasculares e é a principal causa de 

amputações de membros inferiores, bem como a principal 

causa de cegueira adquirida. A diabetes do tipo 1 (DM1) é uma 

doença auto-imune que resulta na destruição das células β, 

onde as Ilhotas de Langerhans são atacadas pelos linfócitos T 

ativados; na diabetes tipo 2 (DM2) há uma combinação de 
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resistência à insulina e disfunção das células β (ASHCROFT, 

RORSMAN, 2012; SBD, 2013).  

Atualmente a prevalência mundial da DM vem 

aumentando rapidamente, especialmente entre os países em 

desenvolvimento.  

No Brasil se configura como um dos principais problemas 

de saúde pública com 13,4 milhões de pessoas portadoras de 

diabetes; ocupando a 4ª posição entre os países com maior 

prevalência de diabetes. Segundo dados da International 

Diabetes Federation (IDF) em 2013 haviam 382 milhões de 

diabéticos no mundo e a estimativa é que em 25 anos cerca de 

592 milhões de pessoas terão diabetes. (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2013). No ano anterior a mesma 

instituição já sinalizava que em 2030 o mundo já teria 

aproximadamente 552 milhões de diabéticos 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2012).  

Pereira et al. (2013) observa que para se chegar a esse 

número três novos casos de diabetes surgirão a cada 10 

segundos e o número final representaria cerca de 7% da 

população mundial. Os pacientes com diabetes e hipertensão 

têm um maior risco de doença renal, doença cardíaca 

coronariana (DCC), acidente vascular encefálico e insuficiência 

cardíaca. A associação com comorbidades como a dislipidemia, 

estado protrombótico e disfunção autonômica contribui para 

aumentar a morbidade e a mortalidade (CONSENSO LATINO-

AMERICANO DE HIPERTENSÃO, 2014).  

A retinopatia diabética (RD) é uma das complicações que 

mais acometem os diabéticos atingindo 90% dos portadores do 

tipo 1, e 60% dos portadores do tipo 2 após 20 anos de doença, 

sendo a forma proliferativa a que se relaciona mais 

frequentemente com a perda visual grave (SBD, 2014). Estima-
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se que o diabético possui um risco 25 vezes maior de 

desenvolver cegueira do que um indivíduo não diabético 

(KLEIN, 1998) embora Bourne et al (2013) aponte que a 

contribuição da RD tem sido superestimada em estimativas de 

prevalência. Na RD as alterações iniciam-se nos pequenos 

vasos da retina, cuja característica está associada à 

proliferação endotelial, edema e degenerescência das 

pequenas ramificações arteriolares de menor calibre. A 

proliferação endotelial se relaciona à formação de 

microaneurismas, afeta os pericitos que diminuem a atuação na 

dilatação capilar, tônus vascular e aumento do débito 

circulatório retiniano e espessamento da membrana basal 

vascular. Todas essas complicações causam uma barreira 

hematoretiniana interna, pois há um acúmulo de líquido intra-

retiniano, edema macular, exsudatos e hemorragias 

(ENGERMAN, 1989). Ocorre um aumento da permeabilidade 

capilar e oclusão vascular progressiva, microaneurismas, 

edema macular e exudatos duros no estágio de RD não-

proliferativa (RDNP). A progressão da RDNP está associada à 

presença de extensas áreas de isquemia capilar caracterizada 

pordilatação e sobrecarga nos vasos pelas anormalidades 

microvasculares intra-retinianas. Esse estágio, mais avançado, 

daforma não-proliferativa, a qual podemos chamar de pré-

proliferativa. As áreas mal irrigadas causam uma progressão 

para a isquemia retiniana que desencadeia uma resposta 

fisiopatológica liberando substâncias vasoproliferativas 

responsáveis pela neovascularização da retina, do nervo óptico 

e proliferação fibrosa, que pode estar integrada e caracteriza a 

retinopatia diabética proliferativa (RDP). (CURTIS et al, 2009; 

BOSCO et al, 2005; FIGUEIRA, 2010). Os principais fatores de 

risco para a RD são a duração do diabetes, bem como o mau 
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controle glicêmico e pressórico como foi demostrado em 

grandes estudos clínicos prospectivos (KLEIN et al, 1994; 

DCCT, 1993; STRATTON et al, 2000). Porém estudos clínicos 

realizados sobre o DM têm revelado que nem todos os 

indivíduos desenvolvem a forma grave de RD, que não pode ser 

completamente explicada pela duração do DM, mesmo na 

presença de hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

e de outros fatores de risco (BOSCO et al, 2005; ESTEVES et 

al, 2008, ERRERA et al, 2006). Ao encontro desta informação, 

hove a observação de um aumento na prevalência de RD desde 

a não proliferativa até a proliferativa, em irmãos de indivíduos 

afetados (REMA, 2002), mostrando que pode haver uma 

correlação entre esta patologia associada ao diabetes e a 

genética do paciente.  

A microvasculatura da retina responde a hiperglicemia 

através de vias bioquímicas incluindo o aumento da formação 

de produtos finais da glicolização avançada (CHILELLI et al 

2013), sistema renina-angiotensina (FUNATSU; YAMASHITA, 

2003), via do poliol (DAGHER et al, 2004) e 

hiperhomocisteinemia (HOFFMANN et al,1998). Foi 

demostrado in vitro que a hiperhomocisteinemia afeta a função 

nervosa por efeitos citotóxicos diretos ou por dano oxidativo das 

células endoteliais, levando a arteriosclerose oclusiva em 

pequenos vasos (SCHLÜSSEL, 1995).  

Outros estudos in vitro indicam que a homocisteína 

aumenta a expressão do fator de crescimento endotelial 

vascular em culturas de células através da ativação de sua 

transcrição (ROYBAL et al, 2004; RAY et al, 2004). O fator de 

crescimento do endotélio vascular é um fator pró-angiogênico 

conhecido por desempenhar um papel chave no 
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desenvolvimento e progressão da retinopatia diabética 

(ROYBAL et al, 2004; RAY et al, 2004).  

A homocisteína é um aminoácido formado pela 

desmetilação da metionina (Me) originário da dieta ou do 

catabolismo hepático. A Hcy plasmática em sua maioria está 

ligada às proteínas plasmáticas, sobretudo à albumina. 

(PAIXÃO, 2011) 5 A Metilenotetrahidrofolatoredutase (MTHFR) 

é uma enzima que participa do metabolismo do ácido fólico e 

vitamina B12. Catalisa a reação de remetilação que converte a 

homocisteína em metionina. Defeitos na MTHFR impede a 

resíntese da metionina e causa o acúmulo de homocisteína no 

plasma (hiperhomocisteinemia), resultando em elevação de 

20% de sua concentração plasmática (BRATTSTROM, et al, 

1998).  

Evidências experimentais ratificam que a Hcy esteja 

envolvida na arterogenese e trombogenese, cujas 

concentrações anormais de Hcy podem ser o resultado da 

interação de fatores genéticos e nutricionais (HERKENHOFF et 

al, 2012). O gene MTHFR é o codificador da enzima 5-

metilenotetrahidrofolato redutase. (GOYETTE et al, 1994). A 

deficiência na MTHFR é uma doença metabólica hereditária, de 

herança autossômica recessiva, considerada como o defeito 

hereditário mais freqüente no metabolismo do folato.  

A atividade normal do MTHFR deve contribuir na 

manutenção e disponibilidade de folato e metionina, além de 

impedir o aumento da homocisteína (GOYETTE et al, 1999). 

Concentrações elevadas de Hcy estão relacionadas à 

presença do polimorfismo C677T no gene MTHFR, quando há 

substituição de uma citosina por uma timina no nucleotídeo 677, 

causando a mudança de um resíduo de alanina por um de 

valina no códon da cadeia polipeptídica refletindo na síntese de 
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uma proteína termolábil com atividade reduzida (FROSST et al, 

1995). Além do C677T tem se observado a capacidade de um 

outro polimorfismo do gene MTHFR quanto a redução da 

atividade da enzima, embora em menor grau. Trata-se da troca 

de uma adenina por uma citosina na posição 1298 do gene 

(A1298C). 

Foi demostrado que quando ambos os dois sítios 

polimórficos estão em heterozigose a atividade da enzima é 

reduzida, há aumento dos níveis de homocisteina e diminuição 

dos níveis de folato no plasma (VAN DER PUT et al, 1998) O 

polimorfismo G1793A foi encontrado no exon 11 do gene e esta 

relacionado com uma alteração no códon 594 promovendo a 

troca de arginina para glutamina na enzima (RADY, et al.,2002). 

Um estudo avaliou a influência do polimorfismo G1793A nos 

níveis de homocisteína plasmática, bem como comparou a 

presença do alelo polimórfico com os níveis plasmáticos de 

folato e vitamina B12 em indivíduos receptores de transplante 

renal.  

Foi demonstrado que o polimorfismo esteve associado a 

leves declínios nos níveis de homocisteína e aumento nos 

níveis de folato. O mesmo estudo sugere que o genótipo AA 

fornece maior chance de sobrevivência para os portadores 

transplantados (WINKELMAYER, et al.,2005).  

São raros os estudos envolvendo a relação do 

polimorfismo G1793A da MTHFR e situações clínicas. 

Recentemente foi demonstrada a ausência de associação com 

doença arteriocoronariana precoce em população do sul do 

Brasil (NETO; MOURA JÚNIOR; PERSUHN, 2013) Não há 

estudo até o momento que relacionem o polimorfismo em 

questão e complicações de diabetes. Desta forma, este projeto 
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tem por objetivo geral avaliar o polimorfismo (G1793A) em 

pacientes diabéticos, avaliando a possível relação com RD. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Universo e Amostra: Foram incluídos neste estudo 

pacientes atendidos no ambulatório de retina do Centro de 

Referência Oftalmológica (CEROF) do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley com diagnóstico de diabetes melito tipo 2 

(DM2).  

A amostra foi constituída por indivíduos pertencentes a 

dois grupos clínicos distintos atendidos no referido local no 

período de setembro de 2013 a junho de 2014 que atenderam 

os critérios de inclusão da pesquisa: Grupo controle: constituído 

por 21 indivíduos diabéticos com diagnóstico há mais de 10 

anos e que não apresentam retinopatia Grupo teste: constituído 

por 21 indivíduos diabéticos com diagnóstico de até 10 anos e 

que apresentam retinopatia.  

Os critérios de inclusão são: indivíduos com idade acima 

de 40 anos, tempo de diagnóstico de DM2 entre 5 a10 anos e 

exame fundo de olho positivo da RD para o grupo teste; já para 

o grupo controle indivíduos com idade acima de 40 anos, tempo 

de diagnóstico de DM2 entre 5 e 10 anos e exame fundo de olho 

negativo da RD para o grupo teste. A RD será diagnosticada 

como ausente, proliferativa (RDP), ou não-proliferativa (RDNP) 

por um especialista em oftalmologia utilizando o exame de 

fundoscopia após dilatamento da pupila. Os pacientes 

selecionados são convidados a participar do estudo através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO II).  
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O projeto foi submetido à análise e teve aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB (ANEXO I). 

2.2.Coleta dos dados clínicos do paciente No momento da 

coleta, após o paciente ter passado pela consulta médica, foi 

feita entrevista e realizada consulta ao prontuário clínico a fim 

de extrair as seguintes informações: Idade; Sexo; Tempo de 

diagnóstico da doença (diabetes); Antecedentes familiares de 

diabetes;  

Coleta das amostras de células da mucosa bucal: As 

amostras de células bucais foram coletadas através de um 

bochecho, por 60 segundos, de 5 ml de solução de sacarose a 

3%, contida em tubo tipo Falcon. O conteúdo resultante do 

bochecho foi transferido para outro tubo Falcon de 15 ml, 

contendo previamente o volume de uma solução, conservante, 

66% alcoólica contendo 17 mM Tris-HClpH 8, 5 mMNaCl e 7mM 

EDTA (AIDAR; LINE, 2007). 2.4.Isolamento do DNA genômico 

de células da mucosa oral: Após centrifugação e descarte do 

sobrenadante, o precipitado celular foi lavado em solução 

aquosa, contendo 17 mM Tris-HCl pH 8, 50 mM NaCl e 7 mM 

EDTA para em seguida ser feita nova centrifugação. 

Novamente o sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi então ressuspendido em solução de lise 

contendo 10 mM Tris-HCl pH 8, 0,5% dodecil sulfato de sódio 

(SDS), 5 mM EDTA, 0,2 μg de proteinase K (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) e incubado a 55ºC em banho-maria. Após 

12 horas de incubação foi adicionado 500 μl de uma solução 

aquosa de 1 mM EDTA e 7,5 M acetato de amônio. A mistura 

foi centrifugada por 10 min a 12.000 g a 4ºC e 900 μl do 

sobrenadante foi transferido para novo tubo onde foi realizada 

precipitação do DNA com 540 μl de isopropanol. A seguir o 

precipitado de DNA foi lavado com 70% etanol, centrifugado 
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(12.000 g por 5min), seco e ressuspendido em tampão Tris-

EDTA (TE Buffer) (AIDAR; LINE, 2007). 2.5.Identificação do 

polimorfismo G1798A do gene MTHFR A presença da mutação 

G1793A foi determinada através da amplificação de um 

fragmento do gene que codifica a enzima MTHFR pela reação 

em cadeia da polimerase (PCR) utilizando como sequências 

iniciadoras 5’CTCTGTGTGTGTGTGCATGTGTGCG (sense) 

5’GGGACAGGAGTGGCTCCAACGCAGG (antisense) nas 

seguintes condições: desnaturação inicial a 94°C durante 5 

minutos, 40 ciclos de desnaturação (1 minuto à 94°C), 

anelamento (1 minuto à 66°C) e extensão (1 minuto à 72°C) 

com uma etapa extra de extensão final de 10 minutos. O 

produto gerado na PCR tem o tamanho de 310 pb (pares de 

base).  

Após a PCR o produto foi submetido a incubação por 3 

horas à 37°C com a enzima BsrbI que reconhece e cliva o alelo 

quando este apresenta guanina na posição 1793, assim o alelo 

normal é clivado gerando 1 fragmento de 233pb e outro de 77pb 

enquanto o alelo polimórfico permanece inteiro. (RADY et al., 

2002).  

A identificação dos genótipos foi feita através de 

eletroforese em gel de poliacrilamida 12% corado com 

GelRed™ (Biotium, Inc. Hayward, CA, EUA) ou nitrato de prata.  

Análise Estatística: A freqüência alélica foi determinada para 

todos os grupos e comparada com outras populações 

estudadas na literatura.  

A análise estatística foi realizada através do teste da 

diferença entre as proporções (teste quiquadrado). Há 

situações em que os resultados da aproximação deste teste 

podem não ser confiáveis, quanto às suposições do teste, e 

para estes casos, foi utilizado o teste Exato de Fisher que 
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apresenta a mesma finalidade do teste qui-quadrado. A 

hipótese nula do teste (𝐻0) é de que não há associação entre 

as variáveis, ou seja, considera que as variáveis são 

independentes, logo, a hipótese a ser testada (𝐻1) indica 

associação entre as variáveis. O nível de significância 𝛼 dotado 

foi de 5%, ou seja, valores p menores que 𝛼 levaram à rejeição 

da hipótese 𝐻0. O programa escolhido para a utilização dos 

testes citados foi o SPSS Statistics, versão 20.0. A estatística 

de teste, proposta por Karl Pearson, para medir o grau de 

discrepância entre as 𝑂𝑖𝑗 e 𝐸𝑖𝑗 é no caso de as duas variáveis 

serem independentes Equação (1) Teste qui-quadrado:  

𝜒 2 = ∑ ∑ (𝑂𝑖𝑗−𝐸𝑖𝑗)² 𝐸𝑖𝑗 𝑠 𝑗=1 𝑟 𝑖=1 ~𝜒 2 (𝑟−1)(𝑠−1) . (1)  

Dada uma amostra de n observações de uma dada 

população, seja (𝑂11, … 1𝑂𝑟𝑠), onde cada 𝑂𝑖𝑗 é uma variável 

aleatória e 𝐸𝑖𝑗 são as frequências esperadas (ou teóricas). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os indivíduos incluídos em GC e GT constituíram grupos 

semelhantes quanto à faixa etária (GT: 54,29; GC: 55,43, 

p=0,8), sexo (p=0,495), histórico de diabetes na família 

(p=0,172), presença de hipertensão (p=0,533), IMC (GT: 26,3; 

GC: 28, p=0,469). A variável Hemoglobina glicosilada também 

foi semelhante entre os grupos (GT: 8,08; GC: 8,14, p=1,0).  

 A metodologia de amplificação da região que compreende 

o polimorfismo foi testada no Departamento de Biologia 

Molecular e após algumas modificações na composição do 

sistema de PCR, padronizou-se o melhor sistema de 

amplificação e as condições de eletroforese permitindo a 

definição genotípica (Fig. 1). Os pacientes incluídos neste 

estudo foram genotipados quanto ao polimorfismo G1793A. 
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Figura 1: gel de poliacrilamida 15% corada em nitrato de prata. Linha 1: padrão de 

peso molecular, 310pb. Linhas 2: amostra de DNA amplificada com os primers do 

polimorfismo G1793A MTHFR e não digerida pela enzima Bsrb I. Linha 3: amostra 

heterozigota(GA). Linha: 4 e 5 amostras homozigotas(GG).  

 

 
 

 

 Foram analisados neste estudo 42 pacientes que 

realizaram exame de fundo de olho, 21 pacientes sem 

retinopatia diabética (GC) e 21 com retinopatia diabética (GT). 

Destes últimos, 14 (70%) pacientes apresentaram retinopatia 

diabética não proliferativa (RDNP) e 6 (30%) retinopatia 

diabética proliferativa (RDP).  

 O alelo raro A (1793A) esteve ausente no grupo controle, e 

ocorreu em heterozigose em apenas um paciente com RDP, 

contribuindo com 7,14 neste subgrupo e 2,3 no GT. Nenhum 

heterozigoto foi encontrado no subgrupo RDNP. Rady e 
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colaboradores (2002) mostraram em um estudo de que 

abrangeu 4 diferentes etnias que o alelo polimórfico 1793A é 

menos comum do que o C677T ou A1298C.  
 

Tabela 1. Análise dos genótipos do polimorfismo G1793A nos pacientes diabéticos 

em relação à presença ou ausência de RD. João Pessoa - PB. Brasil. 2014 

 

   

 A freqüência deste alelo foi muito baixa entre judeus (1,3%), 

caucasianos (6,9%), hispânicos (5,8%) e entre afro-americanos 

(3,1%); quando comparada as frequências alélicas do 677T 

(47,7%, 32,7%, 47,9% e 11,9% respectivamente) e do 1298C 

(27,2%, 32,4%, 17,7% e 15,5% respectivamente). Portanto os 

dados observados no presente estudo correlaciona-se com os 

dados encontrados no estudo de 2002.  

 Um estudo avaliando indivíduos diabéticos brasileiros 

mostrou que na presença do genótipo heterozigoto 1793GA os 

indivíduos apresentaramvalores limítrofes ou deficientes das 

concentrações de ácido fólico e vitamina B12 em comparação 

com indivíduos com genótipo normal (MELO et al., 2006) 

sugerindo que existe implicação metabólica na ocorrência do 
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referido polimorfismo. Também em população brasileira foi 

demonstrado que mulheres com genótipo GA do polimorfismo 

MTHFR G1793A apresentaram risco 6 vezes maior de ter um 

filho com fissura labial não-sindrômica em comparação com 

portadores do alelo G.  

 Os resultados desse estudo sugerem que variantes 

genéticas de genes metabólicos do ácido fólico pode modular a 

suscetibilidade materna por ter uma prole com fissura 

lábio/palatina (BUFALINO et al., 2010).  

 Além disso, a relação da variante genética foi também 

relacionada a aumento de risco de colite ulcerativa (JIANG, et 

al., 2010). Por outro lado o alelo polimórfico foi relacionado a 

um risco significativamente reduzido de recorrência de câncer 

colorretal em estudo de caso-controle conduzido com 466 

indivíduos do Iran (HAGHIGHI et al, 2008) eproteção 

nasusceptibilidade a doença cardíaca congênita esporádica; 

visto que os genótipos variantes de MTHFR 1793GA/AA 

estavam associada com um risco diminuído de forma 

significativa de doença, em comparação com homozigoto 

1793GG (XU et al., 2010).  

 Tendo em vista o número reduzido de indivíduos 

participantes nesta pesquisa, os resultados deste presente 

estudo não nos permite estabelecer o papel do polimorfismo 

G1793A na população de diabéticos na Paraíba. 

 

CONCLUSÕES  

Este é o primeiro estudo que analisa a relação do polimorfismo 

G1793A no gene MTHFR e complicações em pacientes 

diabéticos. A frequência alélica observada em ambos os 

grupos, teste e controle foi semelhante, no entanto a baixa 

prevalência do polimorfismo observada na população estudada 
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não permite afirmar ausência de relação. A continuidade do 

estudo, ampliando o número experimental, adicionando 

variáveis quantitativas, poderá contribuir na elucidação do 

envolvimento do polimorfismo com a patogênese da retinopatia 

diabética. 
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RESUMO: A retinopatia diabética é uma das complicações 
microvasculares relacionadas ao diabetes mellitus e também 
uma das principais causas de cegueira na população em idade 
ativa. A ocorrência da complicação passa por mecanismos 
moleculares e bioquímicos complexos ainda não plenamente 
esclarecidos, mas que parecem depender do aumento do 
metabolismo da glicose pela via dos polióis e da hexosamina 
decorrente da hiperglicemia crônica, ativação da proteína 
quinase C e formação de produtos de glicação avançada. A 
genética tem recebido atenção na medicina como potencial 
fonte de informação não só nas doenças monogênicas, mas 
principalmente nas doencas multifatoriais com elevada 
prevalência, trazendo informações acerca de condições 
bioquímicas e moleculares dos pacientes que podem auxiliar na 
condução clínica, diagnóstico e tratamento. A epigenética trata 
de marcadores que estão envolvidos com regulação da 
expressão gênica, são conservados ao longo das replicações 
gênicas mas não alteram a sequência original de DNA, embora 
possam sofrer alterações sob influência de diversos fatores aos 
quais os seres estão expostos. Ambas, genética e epigenética 
têm sido exploradas no contexto de diabetes, que sabidamente 
é uma doença em que a hereditariedade está implicada. A 
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epigenética pode ser uma das principais contribuições 
participantes no desenvolvimento e progressão da retinopatia 
diabética, mas o papel da epigenética na retinopatia diabetica 
ainda está em seus estágios iniciais. 
Palavras-chave: Diabetes. Expressão gênica. Retinopatia 

Diabética. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Existe hoje um entusiasmo científico sobre a 

identificação de marcadores de estágio precoce de doenças 

não transmissíveis como a DM2. A natureza multifatorial da 

doença pressupõe uma variedade de processos 

fisiopatológicos envolvidos assim como mecanismos 

moleculares. A compreensão dos fatores tradicionais e a 

descoberta de novos marcadores podem melhorar estratégias 

de prevenção primária e secundária além de auxiliar a traçar 

terapias mais eficientes e fundamentadas (JENKINS et al., 

2015). Além dos já reconhecidos fatores de risco clínicos, 

genéticos tem sido explorados e identificados alterações 

epigenéticas associadas à ocorrência de DM (ZHENG et al., 

2017).  

Esforços vem sendo empregados no sentido de 

identificar genes com padrões diferenciais de metilação entre 

pacientes diabéticos e portadores de RD (AGARDH et a., 2015) 

constatando padrões típicos de ocorrência da complicação em 

grupos de pacientes. Recentemente nosso grupo identificou 

padrões diferenciais de metilação em genes de interesse em 

pacientes portadores de DM2 com e sem complicações.  

A Diabetes Mellitus é uma patologia metabólica 

caracterizada pela hiperglicemia crônica devido a defeitos na 
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secreção e/ou ação da insulina (STEM, 2013). Pelo facto de ser 

uma patologia multifatorial apresenta múltiplas complicações 

associadas, particularmente a retinopatia diabética, que afeta 

cerca de um terço dos diabéticos, e que constitui nos dias de 

hoje a causa mais comum de cegueira na população ativa 

(CHEUNG, 2010). Tendo em conta que alguns estudos 

apontam para a neurodegenerescência como um processo que 

ocorre previamente às alterações microvasculares 

(HERNÁNDEZ, 2012; VAN, 2012) é fundamental desvendar os 

seus mecanismos fisiopatológicos de modo a poder 

desenvolver novas abordagens terapêuticas para fases mais 

precoces da RD. 

Embora muitos estudos de epigenética explorem a 

relação indiscutível com diversos tipos de cânceres, o potencial 

para identificação de risco precoce de DM também tem sido 

explorada (GILBERT; AGARDH, 2015).  

A expressão gênica pode-se alterar, modificando e 

aumentando a suscetibilidade a doenças como canceres, 

obesidade, diabetes em indivíduos adultos, por exposições 

ambientais, por dieta, fatores químicos e físicos, ou seja, tem o 

potencial de ligar o meio ambiente através de ligações 

epigenéticas até desenvolver a susceptibilidade de doenças 

crônicas e distúrbios comportamentais em adultos (JIRTLE, 

2007). 

Segundo o estudo de Saghizadeh (2005) para identificar 

genes associados a RD é feita pela avaliação da expressão 

gênica por meio da comparação da expressão de determinado 

gene em pacientes com diferentes graus de RD. 

Objetivos revisar na literatura as expressões gênicas 

mais estudadas na progreção da retinopatia diabética. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram pesquisados artigos científicos publicados nos 

últimos cinco anos a partir de consultas online nas bases de 

dados do PUBMED, SCIELO, LILACS, gogle acadêmico, ao 

setor de periódicos de bibliotecas, medline e biblioteca virtual 

de saúde. Utilizaram-se também livros-textos recentes, 

considerando a relevância e o valor informativo do material e 

alguns artigos-chave selecionados a partir de citações em 

outros artigos.  

Com resultados  em formato textual com discussão 

concomitante.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. DIABETES MELLITUS 

 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença de importância 

epidemiológica indiscutível acometendo cerca de 150 milhoes 

de individuos em todo o mundo ehá estimativas de que esse 

número pode dobrar até 2025. Grande parte deste aumento 

ocorrerá nos países em desenvolvimento e será devido ao 

crescimento populacional, envelhecimento, hábitos alimentares 

inadequados, obesidade e estilos de vida sedentários (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017).  

O diabetes tipo 2 (DM2), que é a forma mais comum da 

doença, representa de 90- 95% de todos os casos de diabetes, 

e decorre de uma combinação de resistência à insulina e 

disfunção das células β (ASHCROFT, RORSMAN, 2012). 

Vários estudos sugerem que a patogênese da DM2 inclui 

componentes genéticos, ambientais, histórico familiar, 
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sobrepeso/obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial e 

tabagismos (GUELHO et al, 2013; UCHÔA, DELLALIBERA-

JOVILIANO, 2013; HALDAR et al, 2015). 

As complicações crônicas do diabetes mellitus (DM) são 

decorrentes principalmente do controle inadequado, do tempo 

deevolução e de fatores genéticos da doença. As complicações 

crônicas microvasculares englobam a nefropatia diabética (ND), 

a retinopatia diabética (RD) e a neuropatia diabética. As 

complicações crônicas macrovasculares, são resultantes de 

alterações nos grandes vasos e causam infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular 

periférica (TSCHIEDEL, 2014). 

 

2. RETINOPATIA DIABÉTICA 

 

RD é uma das principais causas de perda visual 

irreversível no mundo, considerada a maior causa de cegueira 

na população entre 16 e 64 anos. Quanto maior o tempo de 

evolução do diabetes mellitus (DM), maior é o risco de RD. 

Sabe-se que 90% dos pacientes com DM tipo 1 e  60% 

daqueles com DM tipo 2 apresentam risco elevado para 

desenvolver RD após 20 anos de doença sistêmica 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

A taxa de prevalência de diabéticos com risco de RD no 

mundo, foi estimada em 10,2% (28 milhões de pessoas). 

Assumindo uma prevalência de DM, a prevalência projetada de 

indivíduos até o ano de 2020 é de que 1,34 milhões de pessoas 

terá retinopatia diabética no mundo (AMERICAN ACADEMY OF 

OPHTHALMOLOGY, 2017). No Brasil, dados estimam que a 

RD afeta cerca de 35 a 40% dos pacientes com DM. Isso reflete 

que um número aproximado de 4 milhões de pessoas no Brasil 
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apresentam algum grau de comprometimento relacionado à RD 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

O desenvolvimento de RD depende de fatores variados, 

incluindo clínicos, bioquímicos, moleculares (genéticos e 

epigenéticos) e como os processos biológicos e fatores de risco 

relacionados podem se sobrepor ou complementar, a RD 

aparece frequentemente associada a ND (ZHANG et al., 2018; 

GRUNWALD et al., 2012) e aterosclerose (SON et al., 2011). 

Os fatores de risco mais importantes relacionados à RD 

são a duração e diabetes, o porcentual de hemoglobina glicada 

(HbA1C) e o controle glicêmico (CHEN et al., 2014). Outros 

fatores podem contribuir para ocorrência e progressão de RD 

como inflamação crônica, dislipidemia e hipertensão arterial 

(RAJALAKSHMI et al., 2014).  

A RD é caracterizada pela progressiva alteração na 

microvasculatura da retina acompanhada de dano neuroglial 

(FLETCHER et al., 2007). A hiperglicemia resulta em aumento 

da geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) e ativa 

vias metabólicas paralelas incluindo proteína quinase C (PKC), 

via dos poliois, via da hexosamina além de induzir a produção 

de mediadores inflamatórios (SANTIAGO et al., 2018). 

Um bom controle da glicemia, uso correto dos 

medicamentos e uma alimentação equilibrada reduz as 

chances da progressão da doença. 
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Tabela 1. Estágios da Retinopatia diabética. 

Grau da 

retinopatia 

Achados observados á fundoscopia 

Sem RD Ausência de anormalidades 

RD não-

proliferativa 

leve 

Apenas microaneurismas 

RD não-

proliferativa 

moderada 

Mais do que microaneurismas e menos do 

que RD não-proliferativa grave. 

RD não-

proliferativa 

grave 

Ausência de RD proliferativa e qualquer das 

alterações a seguir: mais de 20 hemorragias 

intra-retinianas em cada um dos 4 

quadrantes; dilatação venosa em 2 ou mais 

quadrantes; anormalidades microvasculares 

intra-retinianas em 1 ou mais quadrantes 

RD 

proliferativa 

Neovascularização, hemorragia vítrea pré-

retiniana 

FONTE: Arq. Bras. Endocrinol Metab, 2008. 

A classificação dos estágio de RD está baseada na 

presença de alterações oftalmológicas visíveis e na 

manifestação da neovascularização retinal. No estágio pré-

clínico não há alterações no exame de fundo de olho. A 
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retinopatia não proliferativa leve é caracterizada pela presença 

de poucos microaneurismas seguindo com características de 

maior gravidade passando pela retinopatia moderada, pela 

grave até atingir o estágio em que são visualizados novos 

vasos, denominado retinopatia proliferativa (WILKINSON et al,  

2003). 

Tem sido demonstrado que os AGEs também são 

resultado de quadros de hiperglicemia persistente e consistem 

de moléculas de lipídios e proteínas que são modificados por 

processos de glicação ou oxidação de forma não enzimática e 

estão relacionados com o dano vascular presente na RD 

(RENARD et al., 1997).  

Durante a última década, acumularam-se evidências de 

que o processo de envelhecimento é impulsionado pela 

alocação limitada de energia para a manutenção somática, 

resultando em acúmulo de danos estocásticos. Este dano, 

afetando moléculas, células e tecidos são neutralizados pelo 

reparo programado geneticamente, cuja eficiência assim, 

determina de forma importante a vida e a "duração da saúde" 

dos organismos. Portanto, entender o regulamento de 

expressão gênica durante o envelhecimento celular e 

organismal, bem como após exposição a vários É importante 

compreender a biologia do envelhecimento e influenciar 

positivamente o tempo de saúde (GRILLARI, 2010). 

 

3. EXPRESSÃO GÊNICA 

 

A expressão genica pode-se alterar, modificando e 

aumentando a suscetibilidade a doenças como canceres, 

obesidade, diabetes em indivíduos adultos, por exposições 

ambientais, por dieta, fatores químicos e físicos, ou seja, tem o 
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potencial de ligar o meio ambiente através de ligações 

epigenéticas até desenvolver a susceptibilidade de doenças 

crônicas e distúrbios comportamentais em adultos (JIRTLE, 

2007). 

 

Figura 1. Expressão gênica. 

 

Seus níveis de expressão variam em diferentes tecidos 

e órgãos e são precisamente regulados, assim, a disfunção de 

sua expressão é prejudicial (TIAN, 2015). 

Em suma, a expressão génica ou expressão genética é 

o processo pelo qual a informação hereditária contida em um 

gene, tal como a sequência de DNA, é processada em um 

produto génico funcional, tal como proteínas ou RNA (Figura 1). 

A expressão gênica pode modular a suscepitibilidade do 

índividuo ter obesidade, cânceres ou diabetes na idade adulta.  

(CHUNG et al., 2015; HIROTA et al., 2015). 
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4. EXPRESSÃO GÊNICA E ESTÁGIOS DA RD. 

 

Segundo o estudo de Saghizadeh (2005) para identificar 

genes associados a RD é feita pela avaliação da expressão 

gênica por meio da comparação da expressão de determinado 

gene em pacientes com diferentes graus de RD. Porém possui 

a limitação de que a expressão genica é especifica de cada 

tecido, sendo assim, tendo que estudar o tecido retiniano. 

Contudo, existem alternativas a estas limitações como a 

avaliaçãodo humor vítreo, aquoso ou da córnea. 

Deve considerar também que diferentes graus de 

expressão gênica não caracterizam relação causal entre o gene 

e a patologia do estudo. O tratamento com laser tem sido 

descrito como uma intervenção que altera a expressão de 

vários genes (BINZ, 2006). Após identificar os respectivos 

genes, deve-se por meio do gene candidato realizar um estudo 

do genoma (BARILE, 2005). 

Outra abordagem dentro do estudo da expressão gênica 

utiliza os microarrays na escolha de possivei genes da RD. 

Estes microchips avaliam a expressão de grande número de 

genes simultaneamente. Os genes que apresentam diferentes 

graus de expressão são genes potencialmente envolvidos na 

gênese de RD. Centenas de genes apresentam diferente 

expressão e devem seravaliados individualmente (SONG, 

2005). 

O componente genético da RD, em especial de seus 

estágios avançados, pode ser avaliado por meio de várias 

estratégias metodológicas. As mais utilizadas são os estudos 

de famílias, estudos de genes candidatos, estudos de ligação e 

estudo de expressão gênica (ESTEVES, 2008). 
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5. EPIGENÉTICA 

 

A epigenética se dá nas mudanças hereditárias em 

expressões gênicas e não alteram a sequência do DNA, é um 

mecanismo reversível. A expressão gênica pode-se alterar, 

modificando e modulando a suscetibilidade a doenças como 

canceres, obesidade, diabetes em indivíduos adultos, por 

exposições ambientais, por dieta, fatores químicos e físicos. A 

caracterização de moduladores epigenéticos podem levar a 

marcadores de diagnóstico, prognóstico e acompanhamento de 

intervenções em condições clínicas diversas (TIAN, 2015). 

Embora muitos estudos de epigenética explorem a 

relação indiscutível com diversos tipos de cânceres, o potencial 

para identificação de risco precoce de DM também tem sido 

explorada (GILBERT; AGARDH, 2015).  

No geral, a epigenética é uma área emergente e o 

ambiente diabético favorece modificações epigenéticas; os 

genes implicados na patogênese do DR e das enzimas 

responsáveis por modificações epigenéticas e miRNAs estão 

alterados na retina em diabetes, sugerindo o papel destas 

modificações pós-traducionais na progressão do DR. Esses 

mecanismos podem interagir de perto, criando uma rede que 

leva a alterações patológicas na retina, incluindo ruptura da 

integridade vascular, aumento da permeabilidade e NV da 

retina. Dentre as vias que participam da patogênese e 

progressão da RD, um grande número de genes codificadores 

de proteínas foram identificados e demonstraram desempenhar 

papéis cruciais nas alterações vasculares. Esses fatores 

incluem fator de crescimento endotelial vascular (VEGF)(BEHL, 

2015), fator derivado do epitélio pigmentar (PEDF) (IBRAHIM, 
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2015), angiopoietina (BENTO, 2010) e proteína morfogenética 

óssea (BMP) (HUSSEIN, 2014). 

Os marcadores epigenéticos estão envolvidos com 

regulação da expressão gênica, são conservados ao longo das 

replicações gênicas mas não alteram a sequencia original de 

DNA. Eles incluem: a) modificação química do DNA (metilação 

e hidroximetilação); b) modificação química de histonas 

(acetilação, metilação, fosforilação) e c) pequenos RNAs não 

codificantes (micro RNAs) (PORTELA; ESTELLER, 2010).  Os 

microRNAs são pequenos RNAs endógenos, não-

codificadores, que regulam a expressão gênica ao nível pós-

transcricional pela degradação ou inibição dos seus genes-alvo.   

 

6. MECANISMO EPIGENÉTICO: METILAÇÃO 

 

A metilação de DNA é um possivelmente o mecanismo 

epigenético mais estudado. Trata-se da adição de um 

grupamento metil ao carbono 5 de uma citosina (5-MeC) que 

geralmente precede a uma guanina (dinucleotídeo CpG) 

pertencentes a regiões genômicas denominadas Ilhas CpG, 

que em genomas eucariotos tendem a estar localizados em 

regiões de promotores de genes e em regiões intensificadoras, 

geralmente não são metiladas. A metilação interfere na 

transcrição através da inibição de ligação de fatores de 

transcrição ou promoçãode ligação de proteínas ligadoras de 

radical metil (MBP) (FEINBERG; TYCKO, 2004; LI &DAHIYA 

2002; ATTWOOD ET al. 2002).  

É uma importante modificação epigenética, vital para 

diversos processos de desenvolvimento, através da regulação 

da expressão do gene e herança epigenética (JAENISCH; 

BIRD, 2003; BIRD, 2002). 
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Diferentes padrões de metilação global foram 

identificados em pacientes diabéticos com percentuais maiores 

em macro ou microalbuminuria em relação aos 

normoalbuminúricos (MAGHBOOLI et al. 2015). O padrão de 

metilação também foi significativamente maior em pacientes 

diabéticos portadores de RD (MAGHBOOLI et al., 2014a). A 

abordagem do padrão de metilação global embora informativa 

é bastante inespecífica, enquanto que a análise direcionada 

para genes de interesse pode trazer informações sobre 

aspectos moleculares da patologia bem como apontar 

potenciais perfis relacionados (NUNES et al., 2017; NUNES et 

al., 2018).  

Isso acontece em uma região promotora de um gene, em 

ilhas CpG promovendo o efeito de silenciamento transcricional 

da expressão gênica (AUCLAIR; WEBER, 2012).  

 A metilação  epigenética do DNA  do genoma é 

estabelecida durante a embriogênese (OKANO et al., 1998; 

BESTOR, 2000), os padrões de metilção mudam de acordo 

com as fases de desenvolvimento das células (LAURENT et al, 

2010; EHRLICH, 1982). 

 

7. MECANISMO EPIGENÉTICO: MICRO RNA 

 

Contudo, os miRNAs são um grupo de seqüências curtas 

(aproximadamente 21-23 nucleotideos) e altamente 

conservadas de RNAs endógenos que não codificam para 

nenhuma proteína. miRNAs modulam a expressão gênica 

através de transcrição e pós-transcrição regulação, induzindo a 

degradação dos miRNAs ou inibindo a tradução da proteína 

ligando-se à região da semelhante de genes alvo. Eles são 

expressos em todos os tipos de células humanas e estão 
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envolvidos nos principais processos biológicos, tais como 

células crescimento, diferenciação e apoptose (KROL, 2010). 

A recente identificação de pequenos RNAs não 

codificantes (ncRNAs), acrescentou uma camada adicional de 

complexidade à regulação da expressão gênica com as classes 

de pequenos RNAs inibitórios endógenos (GRILLARI, 2010). 

Vários miRs envolvidos na modulação da via inflamatória 

têm sido associadas com a diabetes, como miR-126, miR-375, 

miR-29a, miR-34a, miR-103, miR-107, miR-132, miR-142-3p, e 

miR-144 são significativamente desregulados em DM2 

(PRATTICHIZZO et al, 2015). Em uma metanálise foi 

identificado 40 miRs significativamente desregulados em 

diabetes tipo 2, entre eles: o miR-3p-199a e miR-223 são 

potenciais biomarcadores de tecido em DM2 (ZHU et al, 2015).  

 

CONCLUSÕES  

 

Uma das complicações microvasculares da diebetes 

mllitus é a retinopatia diabética, com múltiplos mecanismos 

patogênicos subjacentes, decorrentes de uma variedade de 

fatores de risco. 

Então, tendo-se um melhor entendimento sobre a 

genética e epigenética dos mecanismos moleculares ajudará na 

identificação de novos alvos que serão eficazes no diagnóstico 

e tratamento da doença e da sua progressão. 

Foi observado nessa revisão que a expressão gênica 

pode modular a suscepitibilidade do índividuo ter uma doença 

crônica não transmissível, sendo uma delas o diabetes mellitus  

e que para identificar os genes associados com a RD é avaliada 
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a expressão gênica por meio da comparação da expressão de 

determinado gene em pacientes com diferentes graus de RD. 

Nos últimos anos, miRNAs ganharam a atenção de 

pesquisadores em muitas áreas, incluindo o câncer, doenças 

crônicas e complicações relacionadas. Um número de miRNAs 

foi investigado e identificado na patogênese da retinopatia 

diabetica. Atualmente, os miRNAs representam uma nova e 

poderosa classe de moduladores da expressão gênica em 

quase todas as doenças humanas.  

Em um evento complexo como a retinopatia diabetica, os 

miRNAs,  precisam ser mais bem compreendidos; outros 

miRNAs, e seu alvo genes envolvidos neste evento patológico, 

ainda não foram descobertos. 

Com isso, epigenética e genética na progressão da 

retinopatia diabética é um assunto novo e novos estudos 

deverão ser feitos. 
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RESUMO: A diabetes Mellitus tipo 2 demonstra um crescimento 
mundial em sua prevalência, provocando incremento de novos 
recursos para a prevenção. Estudos genéticos estão sendo 
utilizados para prever e lidar com disfunções na patogênese da 
DM2. O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão 
integrativa que aborde a contribuição da genética no 
descobrimento de meios que possam aprimorar o diagnóstico e 
o tratamento em pessoas com diabetes mellitus tipo 2.Como 
metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica. A busca foi 
realizada em bases de dados eletrônicos, como: PubMed, 
Medline e Cochrane. Foram utilizados descritores em 
português, espanhol e inglês, conforme a base de dados, sendo 
estas: “Diabetes Mellitus AND Epigenômica”; “Diabetes Mellitus 
AND Polimorfismo” e “Diabetes Mellitus AND Metabolômica”. 
Foram utilizados 28 artigos nos resultados, no período de 2014 
a 2018. Com base nos estudos contidos no resultado, 
demonstrou-se que a epigenética pode relacionar fatores como: 
idade, ambiente e fatores genéticos fenotípicos à patogênese 
da Diabetes Mellitus tipo 2. Além disso, observa-se através dos 
polimorfismos estudados as disfunções nos genótipos e nas 
variantes genéticas. Já nos estudos metabolômicos, 
demonstra-se novos metabólicos para descrever e predizer a 
patogênese e o diagnostico respectivamente. Conclui-se então 
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que a genética está associada de forma bastante abrangente 
na descoberta de fatores etiológicos, de diagnósticos preditivos 
e de formas de tratamento mais específicas.   
 
Palavras-chave:Diabetes. Genética. Patogênese. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença 

caracterizada por hiperglicemia crônica.A hiperglicemia crônica 

da diabetes é associada à danos a longo prazo, disfunções e 

falhas em diferentes órgãos, especialmente dos olhos,rins, 

nervos, coração e vasos sanguíneos. Uma doença multifatorial 

causada por fatores genéticos e ambientais e sua interação 

complexa. Os dois grupos principais são a diabetes tipo 1 e a 

tipo 2, uma forma comum de diabetes associada àdisfunções à 

insulina. Juntos, esses tipos são responsáveis por mais de 95% 

de todos os pacientes com diabetes (American Diabetes 

Association, 2016).   

No Brasil dados disponibilizados pelo VIGITEL 

(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico), mostrou que houve um 

aumento do diagnóstico de diabetes (61,8%) nos últimos 10 

anos, passando de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. 

Destacando um crescimento maior entre o sexo feminino, que 

passou de 6,3% para 9,9% entre os mesmos anos. Conforme o 

estudo a capital brasileira do Rio de Janeiro foi a que 

apresentou maior prevalência de diagnóstico médico de 

diabetes, seguida por Natal, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, 

Recife e Curitiba. A pesquisa revela que o indicador de diabetes 
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aumenta com a idade e com os que possuem menor 

escolaridade (BRASIL, 2018). 

O diabetes é atualmente a uma das patologias crônicas 

que mais cresce e tem  sido  atribuído a uma colisão entre os 

genes e o ambiente, sendo assim não há dúvida de que o risco 

de diabetes tipo 2 é parcialmente determinado por fatores 

genéticos, muitos dos quais já foram identificados, e embora 

cada variante identificada explique apenas uma proporção do 

risco de diabetes tipo 2 na população humana, eles contribuem 

para a nossa compreensão da patogênese da doença, para o 

diagnóstico precoce e para possíveis tratamentos. Vale 

ressaltar a importância da herdabilidade neste processo 

genética – patologia,  demonstrando que o risco vitalício de 

desenvolver DM2 é de 40% para indivíduos que têm um genitor 

com DM2 e quase 70% se ambos os pais são afetados 

(PRASAD; GROOP, 2015). 

Diante do exposto e procurando oferecer o entendimento 

da interação da genética na patologia do Diabetes Mellitus, o 

presente artigo tem como objetivo apresentar uma revisão 

integrativa que aborde a contribuição da genética no 

descobrimento de meios que possam aprimorar o diagnóstico e 

o tratamento em pessoas com diabetes mellitus2. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre 

diferentes abordagens da genética utilizada para estudar o 

Diabetes Mellitus. A revisão integrada é um recurso da prática 

baseada em evidências (PBE) que permite a síntese e análise 

de estudos produzidos referente à temática investigada. 

Consiste em uma técnica de pesquisa que apresenta rigor 
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metodológico, ampliando a confiabilidade e a profundidade das 

conclusões da revisão, conforme citado por Ambrório; Santos 

(2015). 

A questão norteadora admitida para esta pesquisa foi: 

quais são as abordagens utilizadas pela genética na patologia 

Diabetes Mellitus. Para a busca dos artigos foram utilizadas as 

bases de dados MEDLINE/PUBMED (US National Library 

ofMedicine's – NLM) e COCHRONE (Cochrane Libraty), 

publicados entre os anos 2014 a 2018, sendo priorizados os 

estudos em humanos. A busca bibliográfica foi realizada no mês 

de agosto de 2018 por três revisores. Foram utilizadas palavras 

chaves em português, espanhol e inglês, conforme a base de 

dados, sendo estas: “Diabetes Mellitus AND Epigenômica OR 

Epigenómica OR Epigenomics” (para a busca de estudos que 

envolva a epigenética e o diabetes mellitus); “Diabetes Mellitus 

AND Polimorfismo Genético OR Polymorphism, Genetic” (para 

a busca de estudos que envolva o polimorfismo genético e o 

Diabetes Mellitus) e “Diabetes Mellitus AND Metabolômica OR 

Metabolómica OR Metabolomic”(para a busca de estudos que 

envolva a metabolômica e o diabetes mellitus).  

A inclusão dos artigos foi definida em três etapas: i) 

triagem por meio da leitura do título, ii) leitura do resumo, iii) 

leitura na íntegra. Na fase da triagem foram eliminados 

pesquisas com as seguintes características: tese/dissertação, 

revisão da literatura, pesquisa não realizada com seres 

humanos. Na etapa de leitura na íntegra priorizou a inclusão de 

artigos com participantes de qualquer faixa etária, estudos de 

delineamento experimental. 

Os dados essenciais dos estudos foram sintetizados e 

dispostos em quadros contendo: referências, as principais 

abordagens dos estudos e seus resultados com a finalidade de 
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possibilitar uma análise comparativa. As análises dos dados 

foram realizadas de forma descritiva, caracterizadas conforme 

a extração dos dados selecionados em grupos temáticos, a 

partir da identificação das variáveis de interesse e conceito-

chave. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na presente revisão integrativa, foram analisados 28 

estudos (9 localizados no MEDLINE, 15 no PUBMED, 4 no 

COCHRANE), todos artigos de periódicos. Selecionados 

conforme critérios pré-determinados.  

Os estudos selecionados encontram-se sumarizados em 

3 quadros referente às temáticas: epigenética e diabetes 

mellitus 2; polimorfismo genético e diabetes mellitus 2 e 

metabolômica e o diabetes mellitus 2.  

 

Quadro 1. Associações entre Epigenética e Diabetes Mellitus 
tipo 2. 

Referências Estudos Clínicos Resultados 

Varshney et 
al., 2017 

Pesquisar os perfis genômicos, 
epigenômicos e 
transcriptômicosem ilhotas 
pancreáticas humanas no 
contexto da DM2. Para isso foi 
realizada genotipagem e 
análises específicas do mRNA-
se em ilhotas humanas em uma 
amostra de 112 adultos. 

Sugerem rastros do fator de 
transcrição das ilhotas e o 
transcriptoma e que uma 
morfologiaconflitante 
reguladora do fator regulador 
Xdesempenha um papel 
significativo no componente 
DM2. 
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Volkov et al., 
2017 

Caracterizar o perfil da metilação 
do DNA do genoma inteiro em 
ilhotas pancreáticas humanas, 
identificarregiões 
diferencialmente metiladas em 
ilhotas. Para esse fim, realizou-
se o sequenciamentocom 
bissulfito de todo o genoma. 

Observa ilhotas em 
indivíduoscom e sem 
diabetes e destaca a 
importância da desregulação 
epigenética nas ilhotas 
pancreáticas e na patogênese 
da DM2. 

Mamtani et 
al., 2016 

Verificar a associação genética e 
epigenética de marcadores de 
DM2 com o fenótipo da cintura 
hipertrigliceridêmica. Sendo 
realizada coleta de sangue 
periférico,fenotipagem e aferição 
antropométrica em um estudo de 
coorte que envolveu 850 
participantes. 

Evidencia que o fenótipo da 
cintura hipertrigliceridêmica 
pode ser mediado por fatores 
epigenéticos, demonstrando 
ser um importante marcador 
de DM2 e doença 
cardiovascular,em indivíduos 
de meia idade. 

Scott et al., 
2016 

Avaliar a relação entre DM2 e 
características relacionadas ao 
metabolismo muscular. Foram 
obtidos amostras de sangue, 
biópsias do músculo esquelético 
e fenotipagem, em 271 
indivíduos finlandeses. 

Revela que indivíduos com 
DM2 possuem menor 
expressão para genes 
envolvidos com a respiração 
celular.  

 

Arner et al., 
2016 

Explorar se a desregulação 
epigenética do tecido adiposo 
branco está associada à 
resistência a insulina (RI) 
sistêmica por metilação do 
dinucleotídeo CG (CpG) no 
genoma e perfil de expressão 
gênica em tecido adiposo branco 
de mulheres insulino-resistentes 
e insulino-sensíveis. Foi 
realizado o transcriptoma do 
genoma e o perfil de metilação do 
DNA CpG por matriz nos tecidos 
adiposo subcutâneo e visceral, 
em 80 mulheres. 

Havia 647 genes diferentes 
expressos no tecido adiposo 
subcutâneo, todos exibindo 
associações direcionalmente 
consistentes no tecido 
adiposo visceral (VAT).No 
VAT houve um total de 51 
genes expressos diferentes; 
18 genes associados a RI 
continham um total de 29 
locais diferencialmente 
metilados. Isso sugere que a 
RI está associada à 
expressão desregulada de 
um conjunto comum de genes 
no tecido adiposo subcutâneo 
visceral. 

Bacos et al., 
2016 

Verificar se mudanças 
epigenéticas relacionadas à 
idade afeta a função das ilhotas 
humanas e se os biomarcadores 
epigenéticos baseados no 

Demonstra que o 
envelhecimento associa-se a 
alterações específicas da 
metilação do DNA em ilhotas 
pancreáticas humanas.Cerca 
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sangue refletem essas 
mudanças e se associam à DM2 
futura. Foi realizada a análise da 
metilação em todo genoma de 
ilhotas pancreáticas humanas de 
87 doadores não diabéticos. 
Também foram verificados os 
níveis de insulina e peptídeo C 
em amostras de sangue tomadas 
durante o jejum e teste de 
tolerância a glicose. 

de 60% das mudanças 
associadas à idade na 
metilação do DNA em ilhotas 
humanas ocorrem também no 
sangue. Isso indica que a 
metilação do DNA no sangue 
pode ser usada como 
umbiomarcador da metilação 
do DNA em ilhotas humanas. 

 

Paneni et 
al., 2015 

 

Analisar se há correlação entre 
alterações de cromatina 
induzidas pela Histone-lysine N-
methyltransferase SETD7 
(Set7)e a disfunção vascular em 
pacientes com DM2. Foi 
realizada coleta de sangue, 
verificado os níveis urinários e a 
função vascular. Envolveu 44 
indivíduos com DM2 e 24 
indivíduos saudáveis. 

As alterações epigenéticas 
induzidaspelo Set7 
contribuem para a disfunção 
vascular em pacientes com 
DM2. 

Kulkarni et 
al., 2015 

 

Averiguar a contribuição da 
metilação do DNA para a 
hereditariedade da DM2.Foram 
testadas as associações de 
metilação do DNA em 446356 
sítios dedinucleotídeosCG 
autossômicos (CpG)para 
investigar associações com 
idade, sexo e características 
fenotípicas relacionadas à DM2. 
Amostra com 859 indivíduos que 
compõem 39 famílias. 

Observou-se que 15% dos 
sítiosCpGanalisados foram 
significativamente 
hereditários; 22,4% dos 
sítiosCpGforam associados à 
idade; 38,4% mostraram 
aumento da metilação com a 
idade; ≅ 3% dos sítiosCpG 

autossômicos foram 
associados ao sexo e, destes, 
≅86%  eramhipermetilados 

em mulheres. 

Bunt et al., 
2015 

Examinar dados dos locus de 
expressão de características 
quantitativas a partir de amostras 
de ilhotas humanas, e 
estabelecer em que medida isso 
nos permite identificar efetores 
transcritos em lócus GWAS 
(estudos de associação 
genômica ampla) para DT2 e 
características glicêmicas. Para 
isso foram extraídos RNA e DNA, 
e feita biópsias de pâncreas. 

Identificação de 14 locus nos 
quais os sinais cis-exon-
eQTLforam sobrepostos na 
cromatina de ilhotas ativas e 
foram coincidentes com as 
associações estabelecidas de 
DT2 e/ou características 
glicêmicas. 
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Hidalgo et 
al., 2014 

Investigar as associações de 
metilaçãodoepigenome-
widepara glicemia, insulina e 

avaliação do modelo de 
homeostase da resistência à 
insulina em indivíduos não 
diabéticos do estudo 
GeneticsofLower Down 
Drugsand Diet Network. Para 
esse fim foi realizado coleta de 
sangue, fenotipagem epigenética 
e genotipagem em 837 
participantes, com idade média 
de 48 anos. 

Indica que a metilação de um 
sítioCpG dentro do gene 
ABCG1(ATP-
bindingcassettesub-family G 
member 1) está associada à 
insulina em jejum e merece 
uma avaliação adicional como 
um novo marcador de risco da 
doença. 

 
É evidenciado no primeiro quadro pesquisas que 

utilizaram a epigenética, para compreender a expressão de 

alguns genes envolvidos no acometimento do diabetes mellitus 

2. Todas envolveram humanos, adultos, que eram recrutados 

em hospitais ou que já faziam parte de estudos vinculados a 

instituições de pesquisa. Acredita-se que a maioria dos 

diagnósticos de diabetes tipo 2 seja proveniente de interações 

entre fatores genéticos e ambientais. Entretanto os 

componentes genéticos descobertos até o momento, explicam 

pequenas proporções da herdabilidade observada. Assim a 

“herdabilidade ausente” expõe-se pelas interações do gene-

ambiente e epigenética (YOKOI, 2018).  

Transformações epigenéticas acontecem regularmente e 

naturalmente, mais podem ser influenciado por fatores como: 

idade, ambiente e estado de doença. Os processos 

epigenéticos envolvem: a metilação do DNA, a modificação de 

histonas, a remodelação da cromatina e o silenciamento do 

gene associado ao ácido ribonucléico não codificante (YOKOI, 

2018). Isso é exemplificado no estudo de Hidalgo et al. (2014), 

que ao investigar as associações de metilação do epigenome-

widepara glicemia, insulina e avaliação do modelo de 
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homeostase da resistência à insulinaidentificou um sítio CpG 

dentro do gene ABCG1(ATP BindingCassetteSubfamily G 

Member 1)que apresentou associação e pode vir a ser um novo 

marcador de risco da doença. 

Relacionado a esse assunto, observou-se na presente 

pesquisa, que muitas análises foram realizadas em ilhotas 

pancreáticas humanas, estas, são células do pâncreas 

responsáveis pela produção de insulina e glucagon, 

substâncias que regulam o metabolismo dos açúcares (FOLLI 

et al., 2018). As pesquisas mencionadas envolveram estudos 

que evidenciaram os perfis genômicos, epigenômicos e 

transcriptômicos, além da caracterização da metilação do DNA 

do genoma nas ilhotas pancreáticas e suas possíveis 

mudanças com relação à idade (Varshney et al., 2017; Volkov 

et al., 2017; Bacos et al., 2016; Bunt et al., 2015).  

Volkov et al. (2017), ressalta que há uma desregulação 

epigenética nas ilhotas pancreáticas decorrente da patogênese 

da DM2. Já Bacos et al. (2016), comprova que o 

envelhecimento está associado com alterações na metilação do 

DNA das ilhotas, e que esses mesmos resultados acontecem 

em amostras sanguíneas. Isso indica que a metilação do DNA 

no sangue pode ser usada como um biomarcador da metilação 

do DNA em ilhotas humanas.  

Ademais, há escassez da caracterização de genes 

específicos das variantes que regulam a transcrição dos genes 

das ilhotas que influenciam a predisposição ao DM2, assim, 

Bunt et al. (2015), identificaram em sua pesquisa, 14 locos nos 

quais os sinais cis-exon-eQTLsobrepuseram-se na cromatina 

das ilhotas ativas e foram idênticos com as associações 

estabelecidas de DM2 e/ou características glicêmicas. Por outra 

perspectiva Varshney et al. (2017), procuraram compreender as 
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associações entre a  variação genética, a paisagem da 

cromatina e a expressão gênica no quadro de DM2. As análises 

permitiram a reconstrução genética das afinidades da ligação 

com o fator de transcrição, sendo descoberto que o loci DT2 em 

estudos de associação genômica ampla foram especificamente 

enriquecidos nas pegadas do Fator Regulador X (FRX) das 

ilhotas. Dessa forma os autores sugerem que as variações 

regulatórias comuns moldaram as pegadas do fator de 

transcrição das ilhotas e o transcriptoma que é uma gramática 

conflitante reguladora do FRX desempenha um papel 

significativo no componente genético da predisposição do 

diabetes tipo 2. 

Como já mencionado, há uma interação entre fatores 

genéticos e ambientais no desenvolvimento do DM2. 

Destacam-se entre os fatores ambientais, a obesidade, o 

sedentarismo, a falta de exercício físico e as escolhas 

alimentares que alteram o epigenoma humano (RÖNN; LING, 

2015). Na pesquisa de Arner et al. (2016), tanto o tecido adiposo 

subcutâneo quanto o visceral demonstraram associação a 

resistência a insulina.  Por sua vez,Mamtani et al. (2016), 

utilizou marcadores do fenótipo do perímetro da cintura alto, 

utilizado para o diagnóstico da adiposidade abdominal, (≥95 cm 

para o sexo masculino e ≥80 cm para o sexo feminino) 

combinado com altas concentrações séricas de triglicérides 

(≥2,0 mmol/L para o sexo masculino e ≥1,5 mmol/L para o sexo 

feminino) denominando essa interação como fenótipo da cintura 

hipertrigliceridêmica e verificou as influências genéticas ou 

epigenéticas ao associar este fenótipocom DM2 em 39 famílias. 

Os resultados obtidos indicam que os fenótipos da cintura 

hipertrigliceridêmica foram significativamente hereditários, e 

independentemente associado com DM2, bem como os níveis 
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de glicose em jejum e resistência à insulina, destacando o valor 

do fenótipo como marcador de DM2. Reforçando os aspectos 

da hereditariedade na DM2, Kulkarni et al. (2015), utilizou a 

mesma amostra e analisou a associação da metilação do DNA 

com a idade, sexo e características fenotípicas relacionadas à 

DM2, apresentando associações que fornecem novos insights 

sobre possíveis alvos de tratamento da DM2. 

Também foi apresentado estudo que relacionou 

processos da epigenética com disfunções advindas de ter a 

doença DM2. Há evidencias de que a Histone-lysine N-

methyltransferase SETD7(Set7)medeia a inflamação induzida 

por níveis elevados de glicose por meio da regulação 

epigenética do fator de transcrição NF-kB(factor nuclear kappa 

B). Na pesquisa de Paneni et al. (2015), foi comprovado que a 

metiltransferase Set7 contribui para a disfunção vascular em 

pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Estudos mostram que 

pacientes com diabetes possuem um risco aumentado de 2 a 4 

vezes de ter doença coronariana. Uma meta-análise verificou 

que a associação da diabetes com doença cardiovascular 

apresentou maior incidência para doença arterial periférica, 

acidente vascular cerebral isquêmico, angina estável, 

insuficiência cardíaca e doença coronariana (SHAH et al., 

2015).  

Além disso, a DM esta associada a uma variedade de 

complicações envolvendo retinopatia, nefropatia, neuropatia e 

outras comorbidades como o aumento do risco de diferentes 

neoplasias malignas, osteoporose, depressão, apnéia do sono 

e distúrbios reprodutivos (RONALD, 2016). Por isso estudos 

pontuais na área da epigenética são essenciais para 

oportunizar achados que possam contribuir para minimizar 

complicações decorrentes da diabetes mellitus. 
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Quadro 2.Associações entre polimorfismo genético e Diabetes  

Mellitus tipo 2. 
Referências Estudos Clínicos Resultados 

 
 
 
 

XU et al., 
2018. 

Explorar as variações 
genéticas na região do 
promotor CREB1 (CAMP 
ResponsiveElementBindingP
rotein 1)e determinar se 

esses locos afetam a 
atividade transcricional e o 
risco de diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) em 209 indivíduos 
diabéticos e 223 controles 
saudáveis. 

Concluíram que os 
polimorfismos funcionais da 
CREB1, modulando a atividade 
transcricional do promotor, 
estão associados ao risco de 
DM2 na população chinesa. 

 
 
 

JAINANDUN
SINGet al., 

2018. 

Realizar um estudo em 
família e determinar se o 
alelo de risco T do rs7903146 
no gene 
TCF7L2(Transcription Factor 
7 Like 2) aumenta o risco de 

diabetes tipo 2 baseado em 
medidas de isótopos estáveis 
em tempo real da síntese de 
insulina durante um Teste de 
Tolerância à Glicose Oral em 
100 parentes de primeiro 
grau. 

Descobriram que o 
TCF7L2variante do gene 
rs7903146 fornece uma ligação 
entre diabetes tipo 2 e é um alvo 
potencial paraintervenções que 
previnem DM2. 
 

 
 
 
 
 

PEI et al., 
2017. 

Avaliar por meio de um 
estudo transversal, o efeito 
de polimorfismos de 
nucleotídeo único dos genes 
PPARGC1A(Peroxisomeproli
ferator-activated receptor 
gammacoactivator 1-alpha)e 
UCP1(Termoginina ou Unco
uplingProtein 1)emglicemia 

de jejum alterada ou DM2 e a 
interação baseada em 
haplótipos entre esses genes 
em 528 participantes, sendo 
homens e mulheres. 

Indivíduos com os haplótipos 
AAG (gene PPARGC1A) e 
CTCG (gene UCP1) têm maior 
susceptibilidade a glicemia de 
jejum alterada e ao DM2. 
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DING et al., 

2017. 

Explorar a potencial 
associação entre uma 
variante genética 
[rs189037C>T] na região 
promotora deuma proteína 
citoplasmática que envolve 
as vias de sinalização da 
insulina chamada ataxia 
telangiectasiamutada(ATM) e 
DM2 em 80 idosos com DM2 
e 80 não diabéticos, acima de 
60 anos, na China. 

Estudo sugere que o 
polimorfismo rs189037 da ATM 
está associado à redução do 
riscoda DM2 em idosos. 

 
 

SHALABY et 
al., 2017. 

 

Avaliar associação de 
polimorfismos genéticos de 
receptores de incretinas com 
DM2 em 150 pacientes 
egípciose 150 controles 
saudáveis. 

Indica-se que o 
haplótipoA(rs2302382)C(rs1800
437) foi associado a um maior 
risco de DM2. 

 
 

 
 

SHCNOR et 
al., 2016. 

Investigar a associação de 12 
polimorfismos genéticos 
relacionados à obesidade na 
prevalência de hipertensão 
arterial sistêmica(HAS) e 
DM2 durante o período pré-
operatório e 1 ano após a 
cirurgia bariática de bypass 

gástrico, por um estudo de 
coorte, em 351 mulheres 
brasileiras obesas. 

Indivíduos com alelo T do 
polimorfismo do gene 5-HT2C 
(receptor de seretonina) 
(rs3813929) tiveram cinco vezes 
mais chance de desenvolver 
DM2, e o genótipo CC do 
polimorfismo do gene UCP3 
(Mitochondrial uncouplingprotei
n 3) (rs1800849) tiveram três 
vezes mais chancede 
desenvolverDM2, no pré-
operatório de mulheres obesas. 

 
 

EL-LEBEDY 
et al., 2016. 

Estudar a associação do 
polimorfismo do gene 
apoE(apolipoproteína E) com 
DM2 e doença cardiovascular 
e seu efeito sobreperfil 
lipídico plasmático em 284 
indivíduos. 

O alelo ε4 do gene apoEé um 
fator de risco independente para 
DM2. 

 
 

 
XIAO et al., 

2016. 

Investigar a associação entre 
8 polimorfismos de 
nucleotídeo único em 3 loci 
genéticos com DM2 por um 
estudo de caso-controle com 
879 pacientes com DM2  e 
895 controle não diabéticos 
em uma população uigur. 

Polimorfismos em 
CDKN2A/2B(CyclinDependentK
inaseInhibitor 2A/2B) e FTO(Fat 
massandobesity-

associatedprotein) podem estar 

associados à DM2, e os alelos 
rs8050136 e rs9939609 são 
provavelmente alelos de risco 
para DM2. 
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NICOLETTI et 
al., 2016. 

Analisar se o polimorfismo 
UCP1-3826A/Gestá 
associado ou não ao peso, à 
massa gorda corporal e ao 
risco de DM2 em 150 
indivíduos obesos candidatos 
à cirurgia bariátrica. 

Concluiu-se que há assossiação 
entre o polimorfismo UCP1-
3826A/G e ao risco de DM2 em 
indivíduos obesos grau III. 

 
 
 

WOLLINGER 
et al., 2015. 

Investigar a associação entre 
o polimorfismo InDel no gene 
da enzima conversora da 
angiotensina I (ECA) e o 
polimorfismo rs699 no gene 
do angiotensinogênio (AGT) 
e DM2 em 411 indivíduos do 
Sul do Brasil. 

Sugere-se que existe uma 
associação entre o AGT rs699 
polimorfismo e DM2 na amostra. 

 

No quadro 2 encontramos vários estudos que vêm para 

estabelecer a importância de fatores genéticos na 

predisposição ao DM2 e a relevância de vários genes, e seus 

polimorfismos, que desenvolvem papéis isolados atuando na 

modulação de fenótipos associados ao diabetes. Múltiplos 

genes estão envolvidos com a diabetes mellitus. É uma doença 

multifatorial causada por fatores genéticos e ambientais e sua 

interação complexa (SOUZA et al, 2017). 

Estes estudos são importantes para estabelecer uma 

associação entre os genes e o DM2 e promover um quadro mais 

claro sobre sua importância para a saúde pública, seja 

alertando a correlação ou a prevenção. Como sugereDing et al 

(2017) que o polimorfismo rs189037 da ATM está associado à 

redução do risco de DM2 em idososmas, além disso, o genótipo 

TT pode reduzir o risco de doença arterial coronariana (DAC) 

entre pessoas idosas com DM2. Ademais, Shalaby et al. 

(2017)identificou o haplótipo A(rs2302382) C(rs1800437) como 

associado a um maior risco de desenvolver DM2, enquanto o 

haplótipo C(rs2302382) G(rs1800437) pode proteger contra o 

risco de diabetes. 
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Em contrapartida, Souza et al. (2017), não obteve em 

seu estudo evidências que sugerissem que o polimorfismo 

E23K (rs5219) do gene KCNJ11(PotassiumVoltage-

GatedChannelSubfamily J Member 11)  desempenha um papel 

fundamental como fator de risco ou prevenção para DM2. 

Entretanto, a DM2 tem como característica caráter 

poligênico,que conta diretamente com fatores ambientais na 

modulação da expressão clínica da doença, determinando a 

interação de alimentos e seus componentes com os genes 

candidatos envolvidos na fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 

2. 

Goni et al. (2017) identificou que ao consumirem uma 

dieta rica em gordura, portadores do genótipo 

PPM1K(Proteinphosphatase 1K, mitochondrial)do alelo T de 

risco rs1440581 apresentaram maior perda de peso e maior 

diminuição na insulina, resistência à insulina e atividade do 

pâncreas do que indivíduos sem esse alelo. E concluíram que 

indivíduos com o genótipo PPM1K rs1440581 CC podem ser 

mais responsivos a uma dieta com baixo teor de gordura e alto 

teor de carboidratos na redução de insulina, resistência à 

insulina e atividade do pâncreas. 

Para Keramat et al. (2016), a dieta rica em ácidos graxos 

monoinsaturados pode ser vantajosa para melhorar o perfil 

antiinflamatório em paciente com DM2 com genótipo CC,  uma 

vez que esses pacientes têm menor nível plasmático de APOA2 

(Apolipoprotein A2) do que os portadores do alelo T, sendo mais 

propensos à inflamação. 

As variantes genéticas no TCF7L2 (Transcription Factor 

7 Like 2) estão fortemente associadas ao risco de DM2 em 

muitas populações e é o gene predisponente de DM2 com 

maior efeito relatado até o momento. Segundo, Ouhaibi-Djellouli 
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et al. (2014), o polimorfismo de nucleotídeo único, do gene 

TCF7L2, rs7903146 torna os indivíduos diferencialmente 

sensíveis aos componentes de carboidratos e gordura da dieta, 

além da descoberta que uma alta ingestão de sobremesas 

aumenta o risco de DM2  em portadores de alelos de risco. 

 

Quadro 3.Associações entre Metabolômica e Diabetes Mellitus 

tipo 2. 
Referências Estudos Clínicos  Resultados 

 
 

 
 
 
 

SHI, et al., 
2018 

Investigar as mudanças nos 
metabólitos identificados entre 
os indivíduos que mais tarde 
desenvolverão ou não 
diabetes tipo 2 ao longo do 
tempo. Foi utilizado 
cromatografia líquida não-
alvo-metabolômica MS. Foi 
analisado amostras de plasma 
de 503 casos-pares de 
controle no início do estudo e 
amostras de um subconjunto 
de 187 pares caso-controle em 
10 anos de acompanhamento. 

Demonstrou-se que 
fosfatidilcolinas contendo 
ácidos graxos de cadeia ímpar 
e 2-hidroxietanossulfonato 
foram associados à 
probabilidade de desenvolver 
diabetes tipo 2; também foi 
confirmado biomarcadores 
preditivos previamente 
identificados. 

 
 
 
 
 
 

LI‑GAO et al., 

2018 

Investigamos se, além dos 
perfis metabólicos de jejum, os 
perfis de metabólitos pós-
prandiais associados a DM2 
podem estratificar indivíduos 
com glicemia de jejum alterada 
(GJA). Grupos de indivíduos 
sem histórico de GJA ou DM2 
foram selecionados e 163 
metabólitos foram medidos em 
estado de jejum e pós-
prandial. Foi utilizado 
espectrometria de massa de 
quadrupolo no plasma. 

Os perfis de metabólitos pós-
prandiais revelaram sinais 
aprimorados para distinguir os 
indivíduos de GJA e DM2, e 
oferece uma prova de 
conceito de que a pesquisa 
metabolômica sobre diabetes 
tipo 2 não deve ser focada 
apenas no estado de jejum. 

 
 
 
ANDERSSON-

HALL et al., 
2018 

Determinar o perfil metabólico 
e identificar fatores de risco de 
mulheres em transição de 
diabetes mellitus gestacional 
(DMG) para diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2). Foram 237 

Além dos conhecidos fatores 
de risco clínicos, os 
aminoácidos de cadeia-
remificada e o 3-hidroxi-
isobiturato são potenciais 
marcadores a serem 
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mulheres diagnosticadas com 
DMG, submetidas a testes 
clínicos clássicos, e também a 
ressonância magnética 
nuclear. 

avaliados como preditores de 
risco metabólico após a 
gestação complicada pelo 
DMG. 

 
 
 
 
 
 

SAVOLAINEN 
et al., 2017 

 
 

O objetivo foi determinar se a 
metabolômica poderia ser 
usada para construir um 
modelo preditivo para o risco 
de diabetes tipo 2 (DM2) e 
quais melhorias para a 
predição de DM2 em relação 
aos marcadores de risco 
atuais. O poder de prever o 
diabetes foi testado em 69 
casos incidentes ocorridos 
durante um acompanhamento 
de 5,5 anos. Foi utilizado 
espectrometria de massa em 
tandem por cromatografia 
gasosa. 

Metabólitos demonstraram 
precisão semelhante aos 
modelos atuais em mulheres 
idosas, porém poderiam 
serem usados como um 
método alternativo para fins 
de triagem que poderia ser 
mais aplicável para estudos 
populacionais maiores. 

 
 
 
 
 
 

KIM et al., 
2017 

Determinar as diferenças entre 
as células mononucleares do 
sangue periférico (CMSP) e os 
metabólitos do plasma. Foram 
incluídos 65 pacientes não 
obesos com glicemia de jejum 
alterada (GJA) ou diabetes 
tipo 2 e 65 pacientes controles 
saudáveis. Foi utilizado 
cromatografia líquida de ultra-
performance (UPLC) e 
espectrometria de massa de 
quadrupolo de armadilha 
linear. 

Comparando-se com os 
metabólitos do plasma, os 
metabólitos da CMSP 
apresentam características 
metabolômicas únicas e têm 
uma diferença maior entre os 
pacientes com GJA ou DM2 
em comparação com 
controles saudáveis, em 
adultos e idosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZENG, et al., 
2017 

O objetivo foi investigar os 
biomarcadores metabólicos da 
predição da transição do pré-
diabetes para regulação 
normal da glicose e ou 
diabetes (DM). 108 
participantes com pré-DM 
foram acompanhados por dez 
anos e divididos em três 
grupos de acordo com 
diferentes níveis glicêmicos. 
Foi utilizado uma 

Foi observado que 
metabolismo do 
Glicerofosfipídeo diminuído, 
oxidação balanceada e 
antioxidação contribuíram 
para a transição para a 
Glicemia Normal de Jejum 
(GNJ), enquanto o 
metabolismo de aminoácidos 
e a β-oxidação mitocondrial 
perturbada foram associados 
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cromatografia líquida de ultra 
desempenho, e espectrômetro 
de massa para realizar a 
análise de amostras de 
plasma. 

ao desenvolvimento de DM, 
em mulheres adultas. 

 
MOOK-

KANAMORI et 
al., 2016 

 

Investigou-se que, além das 
concentrações em jejum, se a 
resposta de aminoácidos a um 
desafio padronizado de 
refeição também estaria 
associada à DM2. Um estudo 
com 525 participantes 165 
recém-diagnosticados DM2, 
186 recém-diagnosticados 
GJA, e 174 GNJ. Foi utilizado 
medições MS. 
 

Observa-se mais associações 
entre o aminoácido pós-
prandial do que 
concentrações no estado de 
jejum. Respostas de 
aminoácidos ao desafio da 
refeição foram menores nos 
participantes com diabetes 
tipo 2. 
 

 
 
 
 
 
 

ZHENG et al., 
2016 

O objetivo foi investigar a 
mudança da metabolômica 
sérica em resposta aos 
suplementos de ácidos graxos 
n-3 em pacientes chineses 
com diabetes tipo 2. Foram 59 
pacientes chineses com DM2 
e 17 saudáveis, todos foram 
acompanhados por 180 dias. 
Foi utilizado cromatografia 
gasosa não direcionada e 
líquido, e cromatografia-
espectrometria de massa. 

Sugeriu-se que o metabólito 3-
carboxi-4-metil-5-propil-2-
furanpropanoato (CPMF) era 
o mais forte biomarcador da 
ingestão de óleo de peixe. A 
associação de CMPF com 
marcadores metabólicos da 
DM2 justifica uma 
investigação mais 
aprofundada. 
. 

 

Nos estudos, as  variadas mudanças nos diversos 

metabólitos demonstraram  que o método metabolômico é útil e 

eficaz para predizer o início patológico do diabetes mellitus tipo 

2, ou até mesmo indícios para uma doença futura, e com isso, 

revela-se como uma nova forma de diagnóstico precoce em 

diferentes subgrupos clínicos, populações e faixas etárias (SHI 

et al., 2018;LI-GAO et al., 2018; HANDERSSON-HALL., et al 

2018; KIM et al., 2017; ZENG et al., 2017; MOOK-KANAMORI 

et al., 2016; ZHENG et al., 2016; WALFORD et al., 2016). No 



ESTUDOS GENÉTICOS E SUAS  ASSOCIAÇÕES COM A DIABETES MELLITUS 

TIPO 2: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

966 
 

entanto, Savolainen et al. (2017), alcançou com seus 

colaboradores um resultado controverso em detrimento dos 

estudos genéticos atuais, expondo que a metabolômica tem 

precisão semelhante aos métodos clínicos usualmente 

utilizados para diagnostico do diabetes mellitus. Porém 

ressaltou que a metabolômica poderia ser mais útil em estudos 

de grande impacto populacional, em relação a uma questão 

método-tempo, e praticidade.  

A metabolômica fornece novos achados para entender a 

etiologia das doenças, a partir disso, Shi et al. (2018), constatou 

novos metabólitos para o desenvolvimento do diabetes mellitus 

tipo 2, demonstrando que fosfatidilcolinas e 2-

hidroxietanossulfonato são associados a doença e são 

metabólitos prováveis para a etiologia. Kim et al. (2017), 

demonstrou resultados únicos em uma nova região para a 

metabolômica (células mononucleares do sangue periférico) em 

comparação com o normalmente utilizado (células do plasma 

sanguíneo). Tais resultados foram aumentos em diversos 

aminoácidos como valina, leucina, metionina, fenilalanina, 

tirosina e triptofano; e o ácido l-piroglutâmico. 

As investigações cientificas metabolômicas não se 

concentram apenas na etiologia do diabetes mellitus tipo 2, mas 

como também nos precursores, como a pré diabetes, com isso 

Zeng et al. (2017), constatou que um metabólito como o 

glicerofosfipídeo e/ou até mesmo a antioxidação contribuía para 

a glicemia normal de jejum, porém também se constatou que o 

metabolismo de aminoácidos e a β-oxidação mitocondrial 

perturbada associava-se de forma efetiva na transição de pré 

diabetes para DM2. Com correlação a isso Padberg et al. 

(2014), evidenciou que o glioxilato é um metabólito que poderia 
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predizer até 3 anos antes, um diagnóstico para Diabetes 

Mellitus tipo 2, e isto em estado de jejum ou pós-prandial. 

Em relação ao estado pós-prandial, Li-Gao et al. (2018), 

forneceu novas formas para predizer a Diabetes Mellitus, com 

menor diversidade de metabólitos, e com alguns específicos 

como os ácidos graxos hidroxilados de cadeia longa (C16, 

C18). Mook-Kanamori et al. (2016), também demonstrou 

resultados para o estado pós-prandial, só que em relação aos 

aminoácidos, expondo que níveis reduzidos de aminoácidos 

pós refeição tem associação com a Diabetes Mellitus. 

Nutrientes também possuem papel fundamental nessas 

correlações de metabólitos e patologia, observando essas 

relações, Zheng et al. (2016) demonstrou que o metabólito 3-

carboxi-4-metil-5-propil-2-furanpropanoato (CPMF) era o mais 

forte biomarcador da ingestão de óleo de peixe em pacientes 

diabéticos. Contudo, Prendice et al. (2014) antecipadamente 

tinha correlacionado o aumento de CPMF no plasma com 

diabetes gestacional, tolerância a glicose diminuída ou DM2. 

Especificamente sobre a Diabetes gestacional, não só a CPMF 

pode provocar ambas patologias, mas como também há 

metabolitos que provocam a transição Diabetes gestacional 

para DM2, e tais metabolitos foram elucidados a partir da 

investigação metabolômica de Handersson-Hall et al. (2018), 

demonstrando que BCAAs e o 3-hidroxi-isobiturato são 

potenciais marcadores a serem avaliados para essa correlação. 

 

CONCLUSÕES 

 

Nos estudos demonstrados observou-se que estudos 

genéticos são uma nova fonte de informações para descrever 

impactos desconhecidos na etiologia da doença, e fatores que 
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atuam nessa relação.Além de identificarnovos metabólitos e 

genes para predizer um diagnóstico e para  melhorar e 

desenvolver novos tratamentos para a Diabetes Mellitus tipo 2. 
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RESUMO:O diabetes tipo 2 é um problema crescente de saúde 
pública, com risco aumentado de desenvolver doenças 
cardiovasculares e complicações microvasculares, incluindo 
retinopatia. Esta doença crônica que possui origem multifatorial, 
recentemente vem sendo associada a mecanismos 
epigenéticos que demonstram contribuir no surgimento e 
progressão da patologia. Os mecanimos relacionados a 
modificações epigenéticas correspondem a metilação do DNA, 
ao código das proteínas estonas e a pequenos RNAs não 
codificantes, esta última classe possui envolvimento tanto 
expressão quanto na metilação do DNA. Afim de estabelecer a 
relação entre a Retinopatia diabética e os RNAs não 
codificantes, o presente estudo de revisão, recrutou na literatura 
evidências associdas aos mais diversos microRNAs e ao 
desenvolvimeno da retinopatia em indivíduos diabéticos. Para 
este fim, as bases de dados utilizadas foram o SciELO, 
Periódicos Capes, e NCBI. Para a seleção dos artigos, foram 
triados com base em sua data de publicação, correspondente 
aos últimos 5 anos, envolver expressão ou metilação do DNA e 
todos os estudos que apresentaram rigor metodológico na 
condução de pesquisas com humanos. Segundo os achados 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez25.periodicos.capes.gov.br/
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literários, a Retinopatia diabética parece ser modulada por 
diversos miRNAs, a depender de como esses miRNAs estão 
sendo expressos podem contribuir para acelerar a progressão 
de complicações microvasculares. A relação entre microRNAs 
e a retinopatia ainda é estreita e precisa de maiores 
investigações. 
Palavras-chave: Epigenética. RNAs não codificantes. 

Microcomplicação diabética. 

INTRODUÇÃO 

 O diabetes tipo 2 é um problema crescente de saúde 

pública, com risco aumentado de desenvolver doenças 

cardiovasculares (DCV) e complicações microvasculares, 

incluindo retinopatia e nefropatia, que diminuem a qualidade de 

vida e podem causar morte prematura. A etiologia das 

complicações do diabetes tipo 2 ainda é pouco compreendida 

(GUARIGUATA et al, 2014). 

A Federação Internacional do Diabetes (IDF, 2013-2015) 

considera o Diabetes como uma pandemia, por ter aumentado 

maciçamente nos últimos anos em paralelo com a epidemia de 

obesidade, afetando 382 milhões de pessoas em todo o mundo 

em 2013. Em 1985, estimava-se haver 30 milhões de adultos 

com DM no mundo; esse número cresceu para 135 milhões em 

1995, atingindo 173 milhões em 2002, com projeção de chegar 

a 300 milhões em 2030 (Wild et al, 2004). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Diabetes 

pode ser classificado  em 4 subtipos etiologicamente distintos, 

na prática clínica esta doença encontra-se majoritariamente sob 

a forma de diabetes tipo 1 (DM1) ou tipo 2 (DM2). Em definição 

siplificada, o DM1 parece resultar de uma destruição da célula 

pancreática essencialmente na decorrência de fenômenos 
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autoimunes, e a DM2 parece variar entre um estado de insulino-

resistência predominante com défict insulínico relativo e um 

predomínio do defeito secretor com insulino-resistência 

associada (ADA, 2013). 

Diabetes mellitus não é tida como uma única doença, 

mas representa-se por um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que possuem em comum a hiperglicemia, a qual é 

o resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção de 

insulina ou em ambas (SBD 2014-2015).  

A prevenção primária é a maneira mais eficaz e barata 

para conter o avanço do diabetes, principalmente do tipo 2, que 

está mais diretamente envolvido com o estilo de vida. Existem 

evidências de que as alterações no estilo de vida, com ênfase 

na má alimentação e na redução da atividade física, estão 

associadas ao acentuado aumento na prevalência do (DM2) 

(SBD 2014-2015). 

Sendo o DM2 uma das formas mais frequentemente 

encontradas, correspondendo  entre 90% a 95% dos casos, o 

mesmo configura-se por deifeitos na secreção tanto na 

secreção quanto na ação da insulina. Em geral, ambos os 

defeitos estão presentes quando a hiperglicemia se manifesta, 

porém pode haver predomínio de um deles. A maioria dos 

pacientes com essa forma de DM apresenta sobrepeso ou 

obesidade, e cetoacidose raramente se desenvolve de modo 

espontâneo, ocorrendo apenas quando se associa a outras 

condições como infecções. O DM2 pode ocorrer em qualquer 

idade, mas é geralmente diagnosticado após os 40 anos. Os 

indivíduos não dependem de insulina exógena para sobreviver, 

porém podem necessitar de tratamento com insulina para obter 

controle metabólico adequado  (SBD 2013-2014). 
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A evolução para o DM2 ocorre ao longo de um período 

de tempo variável, passando por estágios intermediários que 

recebem a denominação de glicemia de jejum alterada e 

tolerância à glicose diminuída. Tais estágios seriam decorrentes 

de uma combinação de resistência à ação insulínica e disfunção 

de célula beta (ADA, 2013; ADA 1997). O critério diagnóstico foi 

modificado, em 1997, pela American Diabetes Association 

(ADA), posteriormente aceito pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

(ADA, 2013; ADA 1997), a fim de prevenir de maneira eficaz as 

complicações micro e macrovasculares do DM (BENNET 1994; 

DECODE 1999). 

 Atualmente existem três critérios aceitos para o 

diagnóstico de DM com utilização da glicemia, que referem-se 

a sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos 

de glicemia casual > 200 mg/dl, em que compreende-se por 

glicemia casual aquela realizada a qualquer hora do dia, 

independentemente do horário das refeições, o segundo critério 

está relacionado a glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l), em 

que caso existam pequenas elevações da glicemia, o 

diagnóstico deve ser confirmado pela repetição do teste em 

outro dia; e o terceiro critério corresponde a glicemia de 2 horas 

pós-sobrecarga de 75 g de glicose > 200 mg/dl (ADA, 2013; 

ADA 1997). 

Como um dos mecanismos associados ao 

desenvolvimento do DM está as alterações nos níveis de 

insulina. A redução da função insulínica esta atrelada a 

presença de antagonistas extracelulares ou, principalmente, 

defeitos presentes nas células-alvo a nível dos receptores 

insulínicos ou da cascata de eventos pós-receptores. A 

homeostase da glicose é resultado da interação entre a 
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secreção de insulina por parte das células β-pancreáticas e da 

captação de glicose por parte dos tecidos periféricos sensíveis 

à insulina. O aumento da glicemia estimula a secreção de 

insulina, que por sua vez diminui a concentração de glicose de 

maneira dose e tempo dependente (De FRONZO, 1981).  

A progressão do Diabetes está relacionada ao 

desenvolvimento de complicações, sendo uma das principais a 

retinopatia diabética (RD), que é a eminente causa de cegueira 

em pessoas com idade entre 20 e 74 anos (KLEIN, KLEIN, 

2000). Aproximadamente 12% dos novos casos de cegueira 

legal, isto é, a diminuição da acuidade visual a um nível que 

impeça o exercício de atividades laborais, são causadas pela 

RD. Após 20 anos de doença, mais de 90% dos diabéticos tipo 

1 e 60% daqueles com o tipo 2 apresentarão algum grau de 

retinopatia. Na RD, a principal causa de baixa visual é o edema 

macular, podendo estar presente desde as fases iniciais da 

retinopatia até em casos nos quais há doença proliferativa 

grave, acometendo 30% dos pacientes com mais de 20 anos de 

diabetes (KLEIN, KLEIN, MOSS, 1984). 

A hipóxia tecidual, acompanhada da perda de 

autoregulação dos vasos retinianos, é o fator desencadeante da 

RD. As alterações fundoscópicas seguem um curso 

progressivo, desde de RD Leve, caracterizada por aumento da 

permeabilidade vascular, até a moderada a grave, 

caracterizada por oclusão vascular e consequente proliferação 

e cicatrização(ENGERMAN, 1989). 

As primeiras alterações oculares ocorrem nos capilares 

retinianos, onde se verificam alterações microestruturais e 

funcionais a nível vascular e neuronal e um estado inflamatório 

crônico da retina. É nesse contexto que a hiperglicemia crônica 

ativa uma série de mecanismos fisiopatológicos que acarretam 
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o espessamento da membrana basal e incapacidade da 

barreira hemato-retiniana, favorecendo a hiperpermeabilidade 

vascular e o aparecimento de edemas, microhemorragias, 

descolamento de retina, fibrose até a formação de novos vasos 

(ZORENA, RACZYŃSKA, RACZYŃSKA, 2013; HENRIQUES et 

al., 2015). 

Existem algumas diferenças entre as fases de progressão 

na RD. Na fase não proliferativa ocorre inflamação, derrame e 

edema na retina; já na RD proliferativa ocorre 

neovascularização e se não tratada leva à perda visual 

irreversível. Pode-se estimar que aproximadamente 25% dos 

indivíduos diabéticos terão alguma forma de RD, destes, 21,4% 

terão retinopatia diabética não proliferativa (RDNP)  e 3% terão 

retinopatia diabética proliferativa (RDP) (HENRIQUES et al., 

2015). 

O tempo de duração do diabetes e o controle glicêmico são, 

respectivamente, os dois fatores mais importantes relacionados 

ao desenvolvimento e à gravidade da RD. Assim, o controle 

glicêmico adequado torna-se fundamental para a prevenção e 

diminuição nas complicações relacionadas à doença (SBD 

2013-2014). 

De maneira geral, a cada 1% de redução da hemoglobina 

glicada ocorreria uma diminuição no risco de aparecimento da 

retinopatia de 35% e de progressão de 39% (DCCT,1996). 

 Em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2), o estudo 

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), 

averiguou a hipertensão arterial a ocorrência de retinopatia 

diabética. Após nove anos de acompanhamento e controle 

pressórico, diminuiu-se o risco de progressão da retinopatia em 

47%. A análise do UKPDS demonstrou que, para cada 

decréscimo de 10 mmHg da pressão arterial sistólica, havia 
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uma diminuição de 13% do risco de evolução para qualquer 

complicação microvascular (UKPDS, 1998).  

Em um estudo retrospectivo realizado com 160 indivíduos 

diabéticos em um hospital oftalmológico de referência em 

Goiás, em que todos os participantes foram examinados para 

averiguar lesões retinianas, 15% destes apresentaram 

retinopatia diabética. Dos resultados apresentados, se 

destacou o fato de o grupo afetado com RD apresentava DM a 

mais de 20 anos, mostrando uma correlação entre o tempo de 

DM e  a presença de complicações decorrentes do DM 

(MENDANH et al., 2016).  

Diante de sua origem multifatorial, interligando fatores 

ambientais e hereditários, há evidências que apontam para a 

epigenética como possível ligação molecular entre tais fatores 

e Diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Estudos anteriores mostraram 

que os mecanismos epigenéticos podem predispor os 

indivíduos ao fenótipo diabético (NILSSON, LING 2017; 

BANSAL, SIMMONS, 2018). Por outro lado, a homeostase 

alterada no DM2, como hiperglicemia prolongada, dislipidemia 

e aumento do estresse oxidativo, também podem causar 

alterações epigenéticas associadas ao desenvolvimento de 

complicações da doença (LING,GROOP, 2009).   

Atualmente define-se epigenética como estudo dos 

mecanismos que regulam a expressão gênica, mas não alteram 

a seqüência de DNA, e estes mecanismos incluem: metilação 

do DNA, modificações das proteínas histonas e regulação por 

microRNAs (miRNAA) (HALDAR et al, 2015; LIU, CHAN, TUO., 

2013). A metilação do DNA tem sido um dos mecanismos 

epigenéticos mais estudados associados ao desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares (NARAYANAN, 2013).   
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Os miRNAs que fazem parte dos mecanismos 

epigenéticos e podem ser caracterizados como um grupo de 

moléculas de RNAs não codificantes de proteínas, constituídos 

por aproximadamente 22 nucleotídeos, e permanecem sem 

consideráveis alterações ao longo da evolução. Os mesmos 

não acarretam mudanças na sequência do DNA e sua função 

principal é a regulação da transcrição genética a nível pós-

transcrição que é considerado um mecanismo regulador 

epigenético, através da clivagem ou bloqueio de RNAs 

mensageiros (mRNAs) (LEE, FEINBAUM, AMBROS, 1993; 

BARTEL, 2004). 

Os miRNAs regulam 30% a 90% dos genes codificadores 

de proteínas humanas, sugerindo um papel modulador para 

ambos os fenótipos fisiológicos e patológicos (FRIEDMAN et 

al., 2009). Uma análise de bioinformática estimou que 

aproximadamente 50% dos genes miR estavam associados a 

ilhas CpG e regulados através da metilação do DNA (WEBER 

et al., 2007). Esses miRs podem ser liberados das células para 

a corrente sanguínea e então ativamente absorvidos e, 

portanto, contribuem para a comunicação sistêmica (LIANG et 

al., 2014). 

 Fatores como hiperglicemia, estresse oxidativo e 

inflamação induzem alterações no perfil miRNA circulante, 

sugerindo que mecanismos epigenéticos podem contribuir para 

o aparecimento do diabetes e suas complicações 

microvasculares (PRATTICHIZZO et al., 2015). De fato, vários 

miRs envolvidos na modulação das vias inflamatórias têm sido 

associados ao diabetes e suas complicações. Estudos que 

investigam a expressão de miRs, particularmente no plasma, 

humor vítreo, retina, urina e biópsias renais, mostraram uma 
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associação com o desenvolvimento dessas complicações 

(ALVAREZ et al. 2013; ZHU, LEUNG, 2017). 

Assim, com base no contexto epigenético do Diabetes 

mellitus tipo 2 e suas complicações, o objetivo da presente 

revisão integrativa foi recrutar na literatuta atual  evidências a 

cerca de como os perfis de metilação de diferentes microRNAs 

tem sido inplicados na  retinopatia diabética. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo de revisão integrativa recrutou na 

literatura dos últimos cinco anos, evidências a cerca de como 

os perfis de metilação de diferentes microRNAs tem sido 

inplicados na  retinopatia diabética. Para este fim, estudos 

publicados nas bases de dados SciELO, Periódicos Capes, e 

NCBI, foram elencados e selecionados seguindo a premissa se 

terem sido realizados com humanos. Foram utilizados, para 

busca dos artigos, os seguintes descritores e suas 

combinações nas línguas portuguesa e inglesa: “retinopatia 

diabética”, “microRNAs e retinopatia”, “diabetes tipo 2 e 

retinopatia”, “microcomplicações diabéticas” e “microRNAs e 

diabetes”. Os critérios de inclusão adotados para a seleção dos 

artigos foram: artigos publicados em português, inglês e 

espanhol; artigos na íntegra que retratassem a temática 

referente à revisão integrativa e artigos publicados e indexados 

nos referidos bancos de dados nos últimos cinco anos. Foram 

excluídos artigos com experimentos conduzidos com modelos 

murinos ou outro tipo de experiemtos que não tenham sido em 

células humanas. Após a seleção dos artigos os dados aqui 

inclusos foram aceitos a medida que apresentassem 

similaridade com os efeitos biológicos do organismo humano. 

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez25.periodicos.capes.gov.br/
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Dados que fugiram dessa premissa foram excluídos. A síntese 

dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de forma 

descritiva, possibilitando observar, descrever e classificar os 

dados, com o intuito de reunir o conhecimento produzido sobre 

o tema 

. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A retinopatia diabética (RD) é uma complicação 

microvascular progressiva associada ao diabetes, e continua a 

ser a principal causa de cegueira evitável em todo o 

mundo.  Esta microcomplicação origina-se de vasos 

sanguíneos da retina anormais que são ou não proliferativos 

(DR não-proliferativa (NPDR)) ou proliferativos (DR proliferativa 

(PDR)). A deficiência visual resulta de edema que afeta a retina 

central ou a mácula (edema macular diabético (EMD)), assim, 

DR é a complicação mais comum de ameaça à visão do DM e 

é a principal causa de perda visual em pacientes (HENRIQUES 

et al., 2015).  

 A patogênese do RD é extremamente complicada, 

implicando numerosos mecanismos diferentes.  Em resumo, o 

estresse oxidativo e a produção aumentada de mediadores 

inflamatórios, acompanhados de neurodegeneração, 

contribuem para a patogênese e a complexidade da RD. Além 

das alterações metabólicas, o insulto hiperglicêmico também 

afeta a maquinaria enzimática responsável pelas modificações 

epigenéticas; essas modificações alteram a expressão gênica 

sem afetar a sequência do DNA (KOWLURU., 2017). 
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Figura 1. Retinografia do olho esquerdo mostrando 
neovascularização. Retinografia do olho direito com 
hemorragias e microaneurismas no polo posterior e nos quatro 
quadrantes. 
 

 
FONTE: NAKAOKA et al (2013). 

 
 A circulação microvascular da retina é predominantemente 

afetada pelo DM, resultando em uma série de mudanças 

estruturais. Essas alterações, em última análise, causam 

aumento da permeabilidade e alteração da proliferação de 

células endoteliais (ECs), edema e neovascularização (NV) 

anormal da retina, levando à perda da visão. A patogênese do 

DR é extremamente complicada, implicando numerosos 

mecanismos diferentes (SHIN, SORENSON, SHEIBANI, 2014).  

 A epigenética pode ser um dos principais participantes que 

contribuem para o desenvolvimento e progressão da RD, mas 

o papel da epigenética na RD ainda está em seus estágios 

iniciais. As modificações epigenéticas, que incluem a regulação 

dos microRNAs (miRNAs), alteram e agravam a progressão da 

RD, ainda que a glicose encontre-se controlada (KOWLURU et 

al., 2015). 

 Os miRs podem ser liberados por células na corrente 

sanguínea e retomado em forma ativa, recebendo células, 

agindo na comunicação sistêmica. Fatores como hiperglicemia, 
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estresse oxidativo e inflamação induzem modificações no perfil 

de miR circulante o que sugere que mecanismos epigenéticos 

podem contribuir para o aparecimento da diabetes e de suas 

complicações microvasculares (PRATTICHIZZO et al, 2015). 

 Estudos recentes revelaram que os  miRNAs estão 

envolvidos nos processos fisiológicos e fisiopatológicos do 

diabetes e suas complicações microvasculares e 

macrovasculares (CHEUNG, MITCHELL, WONG, 2010). 

 O miRNA-211 foi analisado em em amostras séricas de 

indivíduos com retinopatia diabética, e esteve 

significativamente surpimido, encontrando-se associado á 

duração, tempo mais prolongado do diabetes, estando regulado 

positivamente (LIU et al., 2018). 

 Envolvendo a temática dos mecanismos moleculares 

subjacentes à RD, um estudo com células endoteliais da retina 

humana, mostrou que o miR-145 esteve superexpresso nessas 

condições, protegendo as células endoletiais da apoptose que 

é induzida por altas concentações de glisose e por estresse 

oxidativo (HUI, YIN., 2018). 

 O miR-126 foi analiado em indivíduos que não possuíam 

Diabetes,  este miRNA foi capaz de prever, dentro da amosttra 

abordada, os indivíduos suscetíveis ao DM2, servindo como um 

potencial indicador de DM2 e possivelmente estando 

relacionado também à microcomplicações (LIU et al., 2018).  

 Os miRNAs miR-661, miR-571, miR-770-5p, miR-892b e 

miR-1303 foram associados com complicações vasculares, que 

incluíam a RD em paciente com diabetes (WANG et a., 2016). 

 Em outro estudo que seqüenciou vários miRNAs circulates 

para detecção precoce de RD, foi encontrada uma associação 

significativa entre os miRNAs  (hsa-let-7a-5p, hsa-miR-novel-

chr5_15976, hsa-miR-28-3p, tem-miR-151a-5p, tem-miR-148a-
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3p) e pacientes com DM que possuiam RD, quando 

comparados um grupo controle de paciente com DM2 porém 

sem RD (LIANG et al., 2018).  

 Células endoteliais microvasculares retinianas humanas 

(HRMECs) foram expostas a altas concentrações de glicose e 

a manitol, quando o miR-21-5p foi analisado, o mesmo 

aprsentou-se ultra-regulado apenas nas células tratadas com 

alta glicose. Os autores defendem a hipótese que o tratamento 

com alta glicose promoveu a proliferação de HRMECs e que o 

miR-21-5p pode ter inplicado nessas mudanças. Nesse mesmo 

estudos os autores indicam que quando foi realizada a inibição 

do miR-21-5p o mesmo suprimiu a indução de glicose e 

proliferação de HRMECs, em conjunto os dados revelam que a 

inibição do miR-21-5p reduziu efetivamente a proliferação e a 

angiogênese dos HRMECs, fazendo alusão aos mecanimos 

biológicos do DM, quando tratado com glisose (FENG et al., 

2018).  

 Outro Mirna analisado no contexto de DM foi o miR-2113, 

sobre os efeitos de Rg1(Ginsenoside Rg1) 

na ativação mesenquimal de células müller cultivadas com alto 

teor de glicose (HG), foi demonstrado que o Rg1 inibiu a 

ativação e a fibrose mesenquimatosa induzida pelo HG nas 

células müller através da via de regulação miR-2113 (XUE et 

al., 2018).   

 A expressão de miR-15b e miR-16 apresentou-se reduzida 

em HRECs cultivadas em condições hiperglicêmicas por 3 

dias. A superexpressão de miR-15b e miR-16 inibe os níveis de 

TNF-α e supressor da sinalização de citocinas 3 (SOCS3), 

enquanto aumenta a proteína de ligação ao IGF-3 (IGFBP-3) e 

a fosforilação do receptor de insulina (IR) Tyr . Isso mostra que 

o miR-15b e o miR-16 desempenham um papel na inibição da 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/ginsenoside
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/mesenchyme
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resistência à insulina, resultando na proteção do HREC contra 

a apoptose induzida pela hiperglicemia (YE, STEINLE., 2015). 

Além de investigar os efeitos regulatórios do miR-15a e do miR-

16 na resistência à insulina, Ye et al. confirmou que miR-

15a e miR-16 desempenham papéis inibitórios na sinalização 

pró-inflamatória, reduzindo a leucostase da retina no DR (YE et 

al., 2016). 

 Os níveis de expressão de miR-155 no sangue periférico de 

pacientes com DRP (retinopadia diabética proliferativa) estão 

significativamente aumentados em comparação com aqueles 

no grupo controle negativo (NC); a porcentagem de células Treg 

e os níveis de expressão de TGF-β estão significativamente 

diminuídos em pacientes com PDR. A expressão do miR-

155 está negativamente correlacionada com a quantidade de 

células Treg e com o nível de expressão do TGF-β, sugerindo 

que o miR-155 pode desempenhar um papel na patogênese da 

retinopatia do DM2 (YANG et al., 2015). 

 Hirota et al.  investigaram pela primeira vez a expressão de 

168 miRNAs no humor vítreo e amostras de soro de pacientes 

com PDR e buraco macular. Este estudo constatou que seis 

miRNAs ( miR-15a, miR-320a, miR-320b, miR-93, miR-

29a e miR-423-5p ), relacionados à angiogênese e fibrose, são 

significativamente superexpressos na PDR (HIROTA et al., 

2015). 

 Em estudo realizado com o promotor do gene miR-9-3, foi 

identificada uma relação significativa entre a metilação deste 

miR e o aumento do risco de desenvolvimento de RD (dos 

SANTOS NUNES et al., 2018).   

 Como averiguado nos estudos supracitados, diferentes 

miRNAs mostraram estar envolvidos nos eventos moleculares 
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que estão presentes da retinopatia diabética e em sua 

progressão.  

 

CONCLUSÕES  

 

Diversos miRNAs vem sendo estudados e elucidados 

como estando envolvidos no desenvolvimento e progressão da 

retinopatia diabética, como visto aqui diversos miRNAs em 

distindos estudos estiveram implicados na diabetes tipo 2 e no 

aparecimento e progressão da retinopatia. O levantamento de 

literatura aqui realizado sinaliza para o alto teor de glicose 

sendo um contribuinte na superexpressão de vários miRNAS, 

inplicando da retinopaia. Comportamento biológico semelhante 

pode ser comparado com indivíduos diabéticos que realizam 

tratamento da doença com glicose. Contudo, devido a 

complexidade dos mecanismos que estão presentes da 

diabetes tipo 2 e em suas microcomplicações, se fazem 

necessários mas investimentos científicos no campo da 

epigenética, afim de melhor esclarecer o papel dos miRNAs 

neste âmbito. É de grande relevância que cada vêz mais genes 

sejam estudados para que os mesmos possam fornecer 

subsidio e servirem como indicadores ou cofatores, que 

sinalizem o aparecimento e progressão do diabetes, afim de 

que sejam estabelecidas medidas terapêuticas preventivas. Os 

estudos epigenéticos são de grande importância para o melhor 

entendimento do desenvolvimento dessa doença, uma vez que 

essas alterações são potencialmente reversíveis, a depenter 

dos estímulos externos e das condições biológicas em que o 

indivíduo se encontre.  
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RESUMO: O aumento da expectativa de vida advindo do rápido 
processo de modernização e mudanças socioeco¬nômicas 
ocorridas no Brasil caracteriza o processo de evolução da 
transição demográfica e epidemiológica e, neste contexto, se 
insere as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), as 
quais se caracterizam por não apresentarem microorganismos 
no seu perfil epidemiológico e pela intransmissibilidade. Sua 
incidência vem alcançando números cada vez mais alarmantes 
apontando para mais de 74% das causas de morte em todo 
mundo. O perfil nutricional brasileiro, caracterizado por uma 
dieta rica em gordura saturada e deficiente em nutrientes 
contribui para aumento das DCNT. Em abordagem mais 
específica se destaca a nutrigenômica que estuda como 
diferenças individuais nos genes podem interferir na resposta 
do organismo a dieta, ou seja, afirmando que a influência dos 
alimentos na saúde está sujeita a constituição genética pessoal, 
pois a mesma definirá sua capacidade de aproveitar ou não 
determinada substância pela ausência de enzimas. Assim, esta 
pesquisa tem como objetivo apresentar as principais 
abordagens da terapia nutricional para indivíduos com DCNT. 
Trata-se de uma revisão não sistemática do tipo exploratória 
quanto ao seu objetivo e de caráter bibliográfico. Portanto, 
pretende-se evidenciar, a partir de artigos científicos publicados 
recentemente que a Terapia Nutricional (TN) especificada e 
individualizada, contribui no tratamento das principais doenças 
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crônicas, sendo essencial tanto na prevenção como no 
tratamento. 
Palavras-chave:Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

Terapia Nutricional. Nutrigenômica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pinto (2016), elucida que as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) são doenças caracterizadas pela não 

transmissibilidade, duração longa e evolução na maioria das 

vezes lenta, sendo capaz de iniciar-se de forma precoce e só 

revelar-se anos depois, estando presente por longo período ou 

por toda a vida.  

Fatores como o envelhecimento populacional com 

aumento da expectativa de vida acarretaram transformações no 

perfil epidemiológico da população, como conseqüência nota-

se a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis que 

são pontuais em faixas etárias mais avançadas. Tal situação 

demanda uma crescente necessidade de informações sobre os 

fatores de risco que apresentam relação com as DCNT 

(PEREIRA; SPYRIDES; ANDRADE, 2016). 

A modificação de hábitos nutricionais se apresenta como 

um dos fatores de risco responsáveis pelo avanço na 

prevalência das DCNT. A partir de tantas pontualidades reais 

tem-se constatado que a abordagem nutricional apresenta-se 

como um dos principais fato¬res modificáveis sendo a 

estratégia essencial na prevenção e tratamento dessas 

doenças (FERNÁNDEZ; RIBEIRO; CYRILLO, 2016). 

A  nutrição desempenha um papel fundamental na 

promoção da saúde a longo prazo e na prevenção de doenças 

crônicas. A obesidade e a inatividade física estão entre as 
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principais causas de morte prematura, enquanto fatores 

relacionados ao estilo de vida, como exercícios e alimentação 

saudável, podem reduzir o risco de se tornarem obesos e 

desenvolver doenças relacionadas. A nutrição pode, portanto, 

ser capaz de auxiliar na prevenção e terapia de doenças 

crônicas. Atividade física regular e melhores escolhas 

alimentares são meios efetivos de prolongar não apenas o 

tempo de vida, mas também a expectativa de vida. A nutrição 

saudável é importante ao longo da vida, e a dieta é o fator de 

risco mais importante da doença em todo o mundo (LANGE, 

2017). 

Evoluções recentes no seqüenciamento genômico 

associado a estudos, conhecidos como nutrigenética e 

nutrigenômica, permitem  o conhecimento das implicações e 

interações que esses fatores exercem nos distúrbios crônicos, 

desta forma, surgiu novo cenário que dá possibilidade de 

personalizar táticas de intervenções nutricionais. Em situações 

como estas, a nutrição de precisão se apresenta como 

essencial e pode contribuir através do desenvolvimento de 

orientações nutricionais direcionadas de forma específica 

(LOPEZ et al., 2017).  

Corroborando com o autor supracitado Tessarini e Silva 

(2017), enfatiza que a Nutrigenômica pode ser uma provável 

solução no combate de mortalidade das doenças crônicas não-

transmissíveis, pois, como já discutido, os nutrientes possuem 

a capacidade de modificar os processos moleculares como a 

composição do DNA, a expressão dos nossos genes e o 

metabolismo. 

Este trabalho teve como objetivo compreender as DCNT 

expondo suas maiores evidencias, incluindo risco, promoção da 

saúde e prevenção, descrevendo as principais doenças 
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crônicas não transmissíveis e apresentando o papel da nutrição 

e nutrigenômica no controle das DCNT 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão não sistemática do tipo 

exploratória quanto ao seu objetivo e de caráter bibliográfico, 

onde foram coletadas informações nos principais bancos de 

dados eletrônicos científicos PubMed, Medline, SCIELO (The 

Scientific Electronic Library Online), GOOGLE ACADÊMICO, 

entre outros, bem como a utilização de monografias, 

dissertações, e teses relacionadas ao tema. Para elaboração 

deste trabalho foram analisados 53 artigos de 2013 - 2018 

referentes ao tema escolhido. 

A busca do material bibliográfico utilizou os seguintes 

descritores em várias combinações: doenças crônicas não 

transmissíveis, terapia nutricional, doenças cardiovasculares, 

obesidade, terapia nutricional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) – 

Fisiopatologia 

 

As doenças crônicas não transmissíveis são assim 

conhecidas devido as características como a ausência de 

microorganismos, intransmissibilidade, longo processo de 

desenvolvimento clínico e possibilidade de reversibilidade. O 

número de casos vem progredindo, fato este que advêm do 

acelerado processo de modernização, bem como, de mudanças 

socioeconômicas ocorridas no Brasil. Nesta mesma situação 



NUTRIÇÃO E NUTRIGENÔMICA NAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS 

995 
 

também se coloca o processo da transição nutricional, onde 

enxergamos a coexistência da contradição entre a desnutrição 

e a obesidade (TELES; OLIVEIRA, 2013).     

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara que as 

DCNT constituem a principal causa de mortalidade e 

incapacidade prematura, causando também efetiva perda de 

qualidade de vida. São doenças de natureza multifatorial que se 

iniciam de forma gradual, sendo duradoura e intensa. O 

tratamento clínico exige mudança no estilo de vida como forma 

de amenizar os efeitos maléficos da doença, entretanto, não há 

cura. As doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes 

mellitus e as doenças respiratórias crônicas, sinalizam como as 

DCNT de maior evidencia na saúde pública. 

 

Perfil Epidemiológico 

 

Atualmente, as DCNT representam um dos maiores 

problemas de saúde pública ocasionando quantidades 

acentuadas de mortes prematuras, dano a qualidade de vida, 

além de trazer desorganizações econômicas para famílias e a 

sociedade em geral. Dados revelam que 80% das mortes por 

DCNT predominam em países de baixa ou média renda, onde 

29% são de pessoas com idade inferior a 60 anos, já nos países 

de renda alta somente 13% são acometidos de morte precoce 

(MALTA et al., 2015). 

No Brasil a abrangência de mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias 

representa cerca de 70% do total de mortes ao ano e não 

alcançam apenas os indivíduos que apresentam condições 

desfavoráveis de informações, poder aquisitivo e acesso aos 

recursos de saúde (CARVALHO et al., 2016). 
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Principais DCNT 

 

A quantidade de pessoas com distúrbios crônicos evoluiu 

de forma extraordinária nas últimas décadas, sendo um 

problema compartilhado por vários países e quem tem como 

uma das principais causas o envelhecimento da população. 

Doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e câncer são as 

doenças crônicas que mais acomentem pessoas idosas 

trazendo disfunções físicas,  dependência, elevados custos 

devido os cuidados e tempo de sobrevida reduzido (RIZZUTO 

et al., 2017).  

As DCNT de maior alcance na saúde pública são: as 

doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus e as 

doenças respiratórias crônicas. Detectar de forma precoce tais 

doenças, desenvolver atividade física, reduzir tabagismo e 

valorizar alimentação saudável, são estratégias apontadas 

quando se almeja reduzir o surgimento e agravamento de 

diabetes, das doenças cardiovasculares, da obesidade e de 

vários tipos de câncer (VIANA et al., 2016). 

 

Doenças Cardiovasculares 

 

As doenças cardiovasculares figuram como as principais 

causas de mortalidade no Brasil, tal fenômeno revela 

dificuldades em seu controle, especialmente, em situações 

desprovidas de sintomas, como é o caso da hipertensão 

arterial. A hipertensão arterial é responsável pelo maior número 

de mortes no mundo. Na maioria dos países, mais de 50% dos 

idosos e 80% dos adultos se encontram em situação de risco 

pelo fato da pressão arterial encontrar se extrapolando os 

limites da normalidade. A hipertensão arterial se revela como 
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fator de risco significante para as doenças cardiovasculares 

aterosclerótica, bem como, acidente vascular cerebral, 

insuficiência vascular periférica e cardíaca e doença 

coronariana (ORTOLANI; GOULAR, 2015). 

A aterosclerose é uma doença coronariana 

predominante, principalmente, na fase adulta. Entretanto, 

alguns fatores de risco têm revelado também a doença em 

indivíduos jovens. O desenvolvimento da aterosclerose possui 

relação intensa com a presença de fatores de risco 

considerados como modificáveis, tais como a incorreta ingestão 

alimentar, tabagismo, sedentarismo, dislipidemias, hipertensão 

arterial sistêmica, obesidade e diabetes mellitus ou não 

modificáveis entre os quais estão relacionados a 

hereditariedade, idade, sexo e etnia, bem como, intervenções 

no hábito de vida (GONÇALVES et al., 2017). 

 

Obesidade  

 

A obesidade é considerada epidemia mundial 

abrangendo mais de 35% da população (2.100 milhões 

pessoas) que guarda relação com um grande número de 

problemas de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo 2, e alguns tipos de câncer, trazendo 

significantes custos econômicos e sociais (LOPEZ et al., 2017). 

O aumento da taxa de obesidade é uma realidade de 

praticamente todas as raças, sexo, idade, etnia e classes 

econômicas. Mesmo diante de diversas explicações sobre o 

assunto, os reais motivos são desconhecidos. Os dois fatores 

mais citados como responsáveis para a epidemia da obesidade 

são as práticas de marketing de alimentos e as reduções na 

atividade física Entretanto, observa-se que pode haver outros 
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fatores trabalhando juntamente com os dois grandes e 

influenciando através de efeitos sobre a ingestão de energia, 

gasto de energia e/ou fracionamento dos nutrientes (DAVIS et 

al.,2018). 

Recomenda-se que as condições muito baixas de 

atividade física combinadas com o ambiente alimentar 

presente, que são realidades nos dias atuais, estabeleceu uma 

interação tóxica que levou a hodierna epidemia da obesidade 

(CHURCH; MARTIN; 2018). 

 

Diabetes Mellitus tipo 2 

 

Dentre as classificações de DCNT, o diabetes mellitus 

tipo 2 é considerado uma epidemia que envolve quase 90% de 

todos os casos de diabetes. Estimativas de foco global apontam 

que no ano de 2010, 285 milhões de pessoas com mais de 20 

anos eram portadores de diabetes e, em 2030, pode se esperar 

que esse número avance para 439 milhões. Além disso, sabe-

se que em torno de 50% dos indivíduos não tem ciência que 

são diabéticos (COSTA et al., 2017). 

Estudos têm evidenciado que hábitos de vida saudáveis 

que incluam prática constante de atividades físicas e ingestão 

nutricional adequada equivalem praticamente a duas vezes 

mais que o tratamento medicamentoso, sendo desta forma mais 

eficaz no controle do DM. Além disso, sabe-se que mudanças 

na dieta são tidas como mecanismo de controle glicêmico e a 

diminuição do risco das doenças cardiovasculares. Tal fato é 

reconhecido devido à associação direta que a alimentação 

possui com determinados eventos desfavoráveis na prevenção 

e/ou controle do DM. Portanto, mudanças nos hábitos 

alimentares possuem capacidade de desempenhar uma 
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intensa influência na prevenção e controle do diabetes 

(PEREIRA; FRIZON, 2017). 

 

Câncer 

 

Câncer é o nome que identifica doenças de causas 

multifatoriais onde há desenvolvimento desordenado de células 

anormais que podem ou não invadir outros tecidos e órgão de 

forma intensa e rápida; é uma doença crônica não transmissível 

e tem dado ensejo à ampla preocupação em saúde publica 

(SOUZA; CRUZ, 2016).  

Em recente relatório o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA, 2017), se posicionou 

oficialmente dando ênfase ao sobrepeso e obesidade como 

condições favoráveis no desencadeamento do câncer. 

Dando ampla visão do atual perfil foi enfatizado que o 

câncer é responsável pela segunda causa de morte no Brasil 

ocasionando em torno de 200 mil óbitos por ano (INCA, 2017). 

 

Nutrição nas DCNT 

 

A profissão do nutricionista foi regulamentada pela Lei 

8.234/1991, a qual constitui como atividade privativa do 

nutricionista, “assistência e educação nutricional a coletividades 

ou indivíduos, sadios ou enfermos, em instituições públicas e 

privadas e em consultório de nutrição e dietética” (BRASIL, 

1991). 

A presença do nutricionista na promoção de hábitos 

alimentares e reeducação alimentar da população é 

considerada indispensável, produzindo assim, condições que 
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originam qualidade de vida e a preservação de doenças 

(OLIVEIRA; JESUÍNO, 2014).  

A busca por orientação nutricional tem crescido de forma 

significativa, isto ocorre, pois a obtenção de hábitos alimentares 

benéficos é adotada como parte indispensável no contexto do 

enfrentamento de DCNT (OLIVEIRA et al.,2015). 

A insegurança alimentar (IA) se apresenta pela ausência 

de consumo regular e permanente de alimentos de qualidade e 

em proporções adequadas. A insegurança alimentar guarda 

intrínseca relação com a redução de ingestão de alimentos 

como frutas e hortaliças, cereais integrais, carnes, produtos 

lácteos, bem como na diminuição da variedade e no tamanho 

das porções. Tais fatores podem dar causa a uma ingestão 

nutricional aquém da necessária, refletindo de maneira negativa 

na nossa saúde o que gera além de carências nutricionais, 

doenças crônicas não transmissíveis, entre elas, a obesidade 

(SANTOS; GUBERT; DEUS, 2016). 

Costumes alimentares se iniciam a partir de um perfil 

nutricional exposto na infância. As transições sucedidas, tanto 

epidemiológicas como nutricional, apontaram para a 

problemática nas questões nutricionais, de maneira especial, no 

grupo materno-infantil. Tal fato cooperou para o surgimento 

precoce e habitual de DCNT que traz conseqüências como 

comprometimento da qualidade de vida dos indivíduos (MAIS et 

al., 2016). 

A importância da avaliação nutricional enfatiza que a 

mesma tem finalidade de apontar quais pacientes se encontram 

em situação de risco nutricional e, após esta observação, colher 

as informações essenciais que servirão de substrato na 

preparação de um plano apropriado de cuidado à terapia 

nutricional. A antropometria é um método não invasivo, simples 
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e possui baixo custo. É um procedimento amplamente utilizado 

na prática clínica quando se precisa avaliar a composição 

corporal dos pacientes oncológicos, sobretudo, quando se trata 

de crianças e adolescente. Envolve análise de medidas do 

peso, altura, dobras cutâneas, circunferências e diâmetros em 

diferentes localidades corporais, também observa medidas 

como de massa corporal (CORADINE et al., 2015). 

Considerando que o estado nutricional guarda 

significativa relação na recuperação do estado patológico é 

essencial ter ciência do perfil nutricional do indivíduo enfermo, 

o que permitirá que se operem as intervenções de forma 

particularizada com a finalidade de alcançar melhoras no 

quadro clínico. O estado nutricional balanceado é essencial na 

recuperação e terapia clínica de enfermos, sobretudo, em 

pacientes hospitalizados por longo tempo. Uma vez que o 

estado nutricional se apresente prejudicado ocasionará 

elevadas chances de complicações no tratamento do paciente 

(SILVA et al., 2016).  

A OMS recomenda a antropometria como método 

utilizado para indicadores de risco de DCNT. O acúmulo de 

gordura abdominal, aferido pelo perímetro da cintura, pode ser 

um indicador de risco sensato guardando relação com o 

sobrepeso e suas conseqüências (CARVALHO et al., 2016). 

Os fatores de risco para a maioria das DCNT podem ser 

classificados em metabólicos e comportamentais. Os 

metabólicos incluem hipertensão, obesidade, hiperglicemia e 

hiperlipidemia, já os comportamentais incluem o uso de tabaco, 

inatividade física, dieta deficiente em nutrientes e uso 

inapropriado de álcool. Recomendação de padrões nutricionais 

gerais para alimentos e bebidas comercializadas e anunciadas 

para crianças é uma das estratégia para reduzir o consumo de 
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alimentos inadequados. Políticas reguladoras empenhadas na 

redução de nutrientes maléficos em alimentos (por exemplo, 

gorduras trans, sal, açúcar) é um outro método para reduzir o 

consumo desses nutrientes (SOMASUNDARAM; 

KALUPAHANA, 2016). 

Dietas enriquecidas de gordura saturada e sal, privadas 

de frutas e legumes/verduras e que ofereçam uma quantidade 

indevida de fibras e vitaminas, associadas ao sedentarismo 

refletem os maiores fatores de risco para DCNT (SOUZA et al., 

2016). 

Diante de um contexto onde o foco são doenças crônicas 

a nutrição se apresenta como uma maneira de intervenção 

positiva. Tal abordagem tem crescido expressivamente e 

sinalizando para uma visão onde a intervenção nutricional é 

utilizada como importante arma de combate às doenças 

crônicas (GONÇALVES et al., 2017). 

 

Aplicação da Nutrigenética e Nutrigenômica nas DCNT 

 

Com os avanços nos estudos da biologia molecular 

passou a existir no ano de 2000 o Projeto Genoma Humano 

(PGH) com desígnio de identificar quais os genes são 

encarregados de descrever as características normais e 

patológicas de cada indivíduo. O termo genoma diz respeito a 

conjunto do material genético que se está disposto nos 

cromossomos de um organismo. Normalmente, seres humanos 

apresentam 23 pares de cromossomos (TESSARIN; SILVA, 

2017). 

O supracitado autor afirma também ser imprescindível e 

primordial uma detalhada compreensão sobre a influência dos 

compostos e nutrientes bioativos dos alimentos no genoma 
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para que seja entendida a influência que a nutrição exerce tanto 

na saúde como na doença. 

Os conceitos nutrigenômica e nutrigenética são conexos 

entre si, entretanto, adotam uma abordagem distinta para que 

aja compreensão da relação entre genes e dieta. Nutrigenômica 

almeja determinar qual a influência que os nutrientes exercem 

no genoma. Nutrigenética, por outro lado, tem como finalidade 

descobrir a composição genética de um indivíduo e como a 

mesma responde à sua alimentação. Com isso, estuda a 

decorrência da variação genética na interação que envolve 

dietas e doenças (OLGUIN, 2018). 

Especificamente os estudos da nutrigenética assinalam 

as diferenças individuais contidas nos genes que influenciam na 

forma como o organismo responde a dieta ou nutrição. Pode- 

se descrever como exemplo um indivíduo com uma 

determinada insuficiência enzimática, onde esta presente 

carência impede o metabolismo de alimentos que possuam o 

aminoácido fenilalanina e nesta situação deve proceder 

alterações em sua dieta para minimizar o seu consumo, pois se 

este não for o procedimento poderá desenvolver uma patologia 

camada fenilcetonúria que é considerada grave pelo fato de 

causar déficit cognitivo e psicomotor, hiperatividade, 

microcefalia, de ter outros sintomas (ESSENTIA PHARMA, 

2017). 

A nutrigenômica é descrita como ciência que permite o 

conhecimento da atuação de substâncias que compõem os 

alimentos ou suplementos e suas decorrências na qualidade de 

vida, uma vez que, essas substâncias têm efeito protetor, 

prevenindo e tratando a evolução de patologias tendo como 

foco uma alimentação saudável (ARAÚJO; BARCELOS, 2015). 
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Nesses últimos anos a nutrigenômica tem sido vista 

como uma descoberta para a nutrição. Fundamentada na 

interação gene-nutriente e tendo como foco a constituição de 

dietas personalizadas, baseadas no genótipo, a nutrigenômica 

enfoca os benefícios na saúde e redução do risco de DCNT. O 

padrão da dieta gera diversas variações na expressão dos 

genes e pode favorecer o risco para estas doenças. Almejando 

evitar a ocorrência dessas DCNT, a escolha dos alimentos deve 

levar em consideração a capacidade dos nutrientes e dos 

Compostos Bioativos dos Alimentos (CBA) modularem a 

expressão gênica (VIEIRA; MARCHIORI; MOREIRA, 2015).  

A nutrigenômica esclarece a interação entre dieta e 

genes e permite entender a forma como o alimento conduz 

mudanças na atividade genética, favorecendo a promoção da 

saúde e a prevenção precoce de diversas doenças (JÚNIOR; 

SILVA; AGUIAR, 2018). 

A dieta é um importante regulador da expressão gênica. 

Padrões dietéticos podem afetar a expressão gênica através de 

vários mecanismos (BOUCHARD et al., 2013).  

A genômica nutricional tornou dependente o futuro da 

ciência e medicina no que diz respeito a evolução do diabetes, 

uma vez que, abrangem os genes antienvelhecimento 

essenciais na prevenção da resistência à insulina, doença 

cardiovasculares, doença hepática e neurodegenerativas, 

dentre outras (MARTINS, 2018). 

É indiscutivel que um estudo intenso da genética e 

epigenética envolvendo mecanismos dependentes da nutrição 

possa nos fornecer elementos para agir na prevenção primária, 

ou ainda, para mudar o processo e, quando possivel, também, 

os efeitos sobre as doenças. Ainda se espera que pesquisas 

evoluam no intuito de cumprir este objetivo e se espera que em 
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breve haja avanços nas pesquisa sobre as modificações 

nutricionais condicionadas a gene de expressão e associações 

ao risco de doenças ( NAVARRO, et al., 2017). 

Nutrientes e compostos bioativos dos alimentos agem na 

modulação do funcionamento do genoma, igualmente, as 

características que envolvem o genoma produzem certa 

influência na resposta à alimentação, bem como, necessidade 

de nutrientes e também sinalizam quais os riscos para doenças 

crônicas não transmissíveis. A interação entre genoma e 

alimentação  fornecerá subsídios essenciais à promoção da 

saúde. Através de dietas particularizadas se almeja a promoção 

da saúde e a diminuição do risco de doenças crônicas não 

transmissíveis. A visível relação entre dieta e suas implicações 

sobre a saúde e comprovada ao longo da história (OLGUIN, 

2018). 

 

CONCLUSÕES  

 

Através da literatura abordada conclui-se que as 

transições epidemiológica e nutricional vividas nos últimos anos 

favoreceram o alarmante crescimento de DCNT, 

especialmente, as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes 

melittus, obesidade e doença pulmonar obstrutiva crônica. Este 

cenário demanda medidas preventivas que podem agir nos 

fatores de risco modificáveis como a má nutrição. 

A intervenção nutricional é essencial na prevenção e 

tratamento das DCNT podendo gerar impactos significativos no 

estado nutricional.  

A nutrição envolve conhecimentos altamente 

apropriados no benefício do perfil nutricional da população. A 

nutrição inicia- se a partir análise e diagnósticos que visão 
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indicar as devidas recomendações nutricionais adaptando à 

realidade de cada indivíduo. 

Conhecimentos revelados pela nutrigenômica são de 

grande importância levando-se em conta a prevenção e as 

perdas ocasionadas pelas DCNT.  Por se tratar de uma ciência 

recente, embora em evolução constante, muitos estudos ainda 

precisam ser alcançados para tornar cada vez mais precisa sua 

aplicabilidade.  
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RESUMO: A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, 
podendo ser influenciada por fatores genéticos, 
comportamentais e ambientais. Recentemente, o gene ADRB3 
tem emegido como um novo candidato promissor associado ao 
ganho de peso. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 
apresentar as recentes relações entre a metilação do DNA no 
gene ADRB3 e o seu papel na susceptibilidade do 
desenvolvimento da obesidade. Constituiu-se de uma revisão 
bibliográfica através de buscas nas bases Sciencedirect, 
Pubmed, Web of Science e Periódicos CAPES, no intervalo de 
tempo dos últimos 4 anos, idioma inglês, e os termos indexados 
foram epigenetic mechanisms, DNA methylation, obesity, beta-
3 adrenergic receptor. De acordo com a literatura, até o 
momento, apenas quatro estudos sobre metilação do gene 
ADRB3 foram encontrados, sendo o primeiro realizado em 
homens gravemente obesos, o segundo no tecido adiposo 
visceral em indivíduos obesos e magros, o terceiro em mulheres 
adultas com sobrepeso e obesas, e o mais recente realizado 
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em leucócitos em uma população representativa de adultos 
categorizada por índice de massa corporal. Concluiu-se que a 
metilação do DNA no gene ADRB3 pode contribuir para os 
diferentes subtipos de obesidade, no entanto, o contexto 
genético dos processos fisiológicos relacionados à obesidade e 
a descrição insuficiente dos mecanismos lipolíticos pelos quais 
eles exercem seus efeitos moduladores, ainda são lacunas a 
serem elucidadas. 
Palavras-chave: Metilação do DNA. Obesidade. Receptor 

adrenérgico beta-3. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta a 

obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública 

no mundo. A projeção é que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de 

adultos estejam com sobrepeso, e mais de 700 milhões, obesos 

(WHO, 2016). 

A obesidade é um distúrbio metabólico originado a partir 

de um desequilíbrio no balanço entre a ingestão calórica e o 

gasto energético, resultando em excesso de gordura corporal e 

no desenvolvimento de um conjunto de distúrbios crônicos 

adversos, incluindo as doenças cardiovasculares (DCVs), 

hipertensão, hiperinsulinemia, intolerância à glicose, 

dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), doença hepática 

gordurosa não-alcoólica (DHGNA), câncer, dispnéia do sono, 

doença de Alzheimer, doenças renais e pulmonares (ELIA; 

CONDORELLI, 2015). 

A etiologia da obesidade é complexa e multifatorial, 

podendo ser influenciada por fatores genéticos, 

comportamentais e ambientais. Acredita-se que as interações 
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gene-ambiente podem ser responsáveis pela modificação da 

expressão de genes e mecanismos epigenéticos, levando à 

obesidade e complicações associadas (CHANG; NEU, 2015). 

A epigenômica refere-se ao estudo das modificações 

epigenéticas “do genoma", e a epigenética pode ser definida 

como fenômenos herdados e reversíveis que afetam a 

expressão do gene, sem alterar a sequência de pares de base 

subjacente por meio de processos, incluindo a metilação do 

DNA, modificações pós-traducionais das histonas e a ação 

reguladora dos RNAs não-codificantes (KAUSHIK; 

ANDERSON, 2016). 

Há evidências crescentes de que os mecanismos 

epigenéticos podem mediar os efeitos nutricionais e serem 

responsáveis pelo desenvolvimento de doenças crônicas na 

vida adulta. Isto ocorre através das mudanças causadas pelas 

marcas epigenéticas no genoma, que são herdadas pelas 

próximas gerações, embora não alterando a sequência do DNA 

(REMELY et al., 2015). 

O gene receptor adrenérgico β3 (ADRB3) é expresso no 

tecido adiposo branco e marrom, onde está envolvido 

particularmente na regulação da lipólise e termogênese, 

respectivamente (GUAY et al., 2014). Em adultos, o gene 

ADRB3 é expresso principalmente no tecido adiposo visceral 

(TAV) (GRANNEMAN, 2015). 

Em uma primeira análise da metilação do DNA em locus 

do gene ADRB3 em leucócitos e TAV de homens caucasianos, 

foi revelado que a hipermetilação do DNA do gene ADRB3 está 

associada com o aumento dos níveis de colesterol séricos, 

pressão arterial (PA), distribuição de gordura corporal e 

obesidade (GUAY et al., 2014). 
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Assim, este trabalho teve como objetivo apresentar as 

recentes relações entre a metilação do DNA no gene ADRB3 e 

o seu papel na susceptibilidade do desenvolvimento da 

obesidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através de uma 

revisão da literatura, que envolve a recolha e análise de vários 

artigos científicos relativos ao tema escolhido. Para o 

levantamento bibliográfico, realizou-se buscas de dados nas 

bases eletrônicas Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science e 

Periódicos CAPES, no intervalo de tempo dos últimos 4 anos, 

utilizando os termos indexadores: epigenetic mechanisms, DNA 

methylation, obesity, beta-3 adrenergic receptor.  

Dos 62 artigos pesquisados, 34 foram selecionados. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos no 

idioma inglês, no intervalo temporal de 2014 a 2018, que 

contemplassem dentre os mecanismos epigenéticos, a 

metilação do DNA, genes relacionados com a obesidade, com 

destaque no papel do gene ADRB3. Como critérios de 

exclusão, foram descartados os artigos que não pertenciam ao 

intervalo de tempo de 2014 a 2018, os que apresentavam 

mecanismos epigenéticos diferentes da metilação do DNA e 

estudos experimentais.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A nova abordagem da obesidade reconhece os principais 

determinantes multifatoriais como fatores genéticos, 

epigenéticos, fisiológicos, comportamentais, sócio-culturais e 

ambientais que levam a um desequilíbrio entre o consumo e 

gasto energético durante um período de tempo prolongado 

(BRAY et al., 2016).  

Vários determinantes epigenéticos listados na Figura (1), 

como ingestão alimentar desequilibrada, mudanças sazonais, 

status financeiro, estado psicológico, interações sociais, 

modificações na microbiota intestinal, sedentarismo, uso de 

drogas, exposição à substâncias químicas tóxicas e poluentes 

ambientais (obesogênicos), podem ter efeitos prejudiciais para 

a saúde dependendo da natureza específica da influência, 

criando um desequilíbrio, que pode se manifestar como doença 

ou distúrbio psicológico, modulando a resposta específica a 

esses fatores (KANHERKAR; BHATIA-DEY; CSOKA, 2014).  

Além disso, evidências de estudos epidemiológicos e 

experimentais têm sugerido a hipótese de uma "programação 

intra-uterina para doenças na vida adulta", proposta 

inicialmente por Hales e Baker em 1990, o que denota um papel 

essencial dos mecanismos moleculares epigenéticos durante 

os períodos intra-uterinos e neonatais, para explicar a atual 

transição epidemiológica, ou seja, o aumento no panorama 

mundial de doenças crônicas, degenerativas e inflamatórias, 

como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças 

neurodegenerativas e câncer (SELLAYAH; CAGAMPANG; 

COX, 2014; LOPOMO; BURGIO; MIGLIORE, 2016). 
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Figura 1. Fatores biológicos, ambientais, comportamentais, 
genéticos e epigenéticos são capazes de modular o epigenoma. 
 

 
Fonte: Kanherkar; Bhatia-Dey; Csoka (2014). 

 
A nutrição tem uma importância a longo prazo com 

impacto direto nas gerações posteriores. Deste modo, a 

restrição calórica benéfica desempenha um papel nutricional 

pertinente contribuindo para a longevidade, através da 

modulação favorável de mecanismos epigenéticos, tais como a 

metilação do DNA (SARGENT, 2015). 

A participação dos mecanismos epigenéticos, como a 

metilação do DNA, modificações pós-traducionais de histonas 

da cromatina, que incluem a acetilação, fosforilação e 
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ubiquitinação (WHAYNE, 2015), e modificações de microRNAs 

no desenvolvimento da obesidade tem se tornado cada vez 

mais evidente (ZHANG; REN, 2016). Estes mecanismos 

regulam a expressão gênica e são uma parte vital do 

desenvolvimento normal e diferenciação de células 

especializadas (ALBERGHINI et al., 2015). 

A metilação do DNA é a marca epigenética mais 

estudada atualmente, geralmente ocorre na região promotora 

do gene, com uma modificação resultante da adição de um 

grupo metil na posição do carbono 5 de citosinas anteriores a 

guaninas, formando sítios de dinucleotídeos no genoma 

denominados de dinucleotídeos CpG, a partir de DNA 

metiltransferases (DNMTs), e refere-se a um mecanismo por 

meio do qual no início da vida as modificações são 

biologicamente memorizadas ou incorporadas (DEMETRIOU et 

al., 2015; MOCHIZUKI; HARIYA; KUBOTA, 2018). 

Geralmente, os baixos níveis de metilação do DNA 

(hipometilação) estão associados com o aumento da atividade 

do gene, enquanto que altos níveis de metilação 

(hipermetilação) são associados com alterações de repressão 

do gene (YU et al., 2015). 

O folato, uma vitamina B solúvel em água, desempenha 

um papel importante na provisão de grupos metil que são 

usados para sintetizar S-adenosil-metionina (SAM), que é um 

doador universal de metil para a metilação do DNA 

(SHORTHER; FELDER; VRANA, 2015), como apresentado na 

Figura (2).  
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Figura 2. Envolvimento da ingestão dietética de folato e 

vitaminas do complexo B (2, 6 e 12) na regulação dos 

mecanismos epigenéticos. 

 
Fonte: Xu et al. (2016). 

Em resumo, o ciclo do metabolismo do carbono é iniciado 

com a conversão do folato em di-hidrofolato, depois em tetra-

hidrofolato (THF). A vitamina B6 é um cofactor na conversão de 

THF em 5,10-metileno THF. O processo de 5,10-metileno-THF 

a 5-metil-THF depende da vitamina B2. O 5-metil-THF serve 

como um doador de metil em uma reação que converte a 

homocisteína em metionina, na qual a vitamina B12 atua como 

um precursor da metionina-sintase. Por sua vez, a metionina 

sintetiza SAM. A S-adenosil-homocisteína (SAH) que é 

convertida de SAM participa na geração de homocisteína. A 

colina também está envolvida na produção de metionina, 
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convertendo-a em betaína. A alteração de metionina na dieta 

também pode modular a metilação das histonas através da 

regulação dos níveis de SAM e SAH (MENTCH et al., 2015). 

Assim, o papel nutricional do folato refere-se à sua função como 

doador de grupos metil para a região promotora do DNA, 

atuando na modulação adequada da metilação do DNA 

(KANDI; VADAKEDATH, 2015). 

Ali et al. (2016), avaliaram a relação entre a metilação do 

DNA e a obesidade em todo o genoma utilizando uma coorte de 

origem no Norte da Europa. Foram identificados 3 sítios, no qual 

o perfil de metilação foi associado com o percentual de índice 

de massa corporal (%IMC). Esses sítios também foram 

associados com SM, incluindo obesidade central, depósitos de 

gordura, capacidade de resposta à insulina e colesterol séricos. 

O perfil de metilação do gene supressor da sinalização de 

citocina 3 (SOCS3) foi inversamente associado com o %IMC, 

relação cintura-altura (RCA), triglicerídeos (TG) e síndrome 

metabólica (SM), e positivamente correlacionada com colesterol 

HDL. Além disso, a metilação e expressão gênica do SOCS3 

em células mononucleares do sangue periférico foram 

inversamente correlacionadas e a expressão do SOCS3 foi 

positivamente correlacionada com o estado de SM. 

Embora a genética da obesidade seja complexa, o gene 

proteína da obesidade e de massa de gordura associada (FTO) 

tem sido o mais fortemente associado com a obesidade até 

agora (KALANTARI et al., 2016). Recentemente, estudiosos 

começaram a elucidar a fisiopatologia de como esse gene pode 

atuar no aumento do risco para a obesidade. Deste modo, 

vários polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) do gene FTO 

podem alterar vários reguladores da diferenciação e 
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termogênese de adipócitos. Assim, o gene FTO está associado 

significativamente com várias doenças gastrointestinais, como 

DHGNA, adenomas do cólon, câncer de pâncreas e no sucesso 

da cirurgia bariátrica, sendo necessárias mais investigações 

sobre este locus genético para o fornecimento de pistas para 

potenciais alvos terapêuticos (EHRLICH; FRIEDENBERG, 

2016). 

A proteína codificada pelo gene do ADRB3 foi 

caracterizada em 1989 e pertence à família dos receptores beta 

adrenérgicos, que medeiam a ativação induzida por 

catecolaminas da adenilato ciclase através da ação das 

proteínas G. De acordo com a Figura (3), o receptor adrenérgico 

beta-3 pertence a classe de receptores acoplados à proteína G, 

com 7 domínios transmembrana, um domínio N-terminal 

extracelular e um domínio C-terminal intracelular (CANNAVO; 

KOCH, 2017). 

O ADRB3 é o receptor chave que medeia a termogênese 

bem como a lipólise, estimuladas por catecolaminas no tecido 

adiposo. Nos seres humanos, a baixa atividade do ADRB3 pode 

promover a obesidade através da diminuição da função no 

tecido adiposo (LEOŃSKA-DUNIEC; AHMETOV; ZMIJEWSKI, 

2016). Assim, os genes que codificam esses receptores são 

candidatos interessantes para explicar parte da predisposição 

genética à obesidade em seres humanos (LUGLIO; 

SULISTYONINGRUM; SUSILOWATI, 2015). 
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Figura 3. Estrutura da proteína codificada pelo gene do 
receptor adrenérgico beta-3 (ADRB3) humano. 

 
Fonte: Cannavo; Koch (2017). 

Mecanisticamente, tem sido sugerido que a diminuição 

da função do ADRB3 no tecido adiposo branco poderia retardar 

a mobilização de lipídios neste tecido e, consequentemente, 

causar a retenção de lipídios nos adipócitos, também afetando 

a termogênese do tecido adiposo marrom, influenciando o 

ganho de peso corporal em humanos (LEOŃSKA-DUNIEC et 

al., 2018). 

O aumento do gasto energético através da ativação 

endógena do tecido adiposo marrom é uma abordagem 

potencial para tratar a obesidade e diabetes, já que a classe de 

agonistas do receptor adrenérgico beta-3 pode estimular a 
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termogênese do tecido adiposo marrom humano, sendo um 

tratamento promissor para doenças metabólicas (CYPESS et 

al., 2015). 

O sistema nervoso simpático (SNS) está relacionado 

com a função do tecido adiposo e diferentes receptores 

adrenérgicos, principalmente o ADRB3, com uma relação 

bidirecional. Um desequilíbrio simpático/ parassimpático deste 

receptor está relacionado com o armazenamento de TAV. 

Assim, para além dos fatores bem conhecidos classicamente 

associados com a síndrome da adiposidade visceral, a 

atividade autonômica tem um importante papel na regulação do 

tecido adiposo subcutâneo e visceral (LOPES et al., 2016). 

Em um estudo sobre a relação entre o polimorfismo 

Trp64Arg do gene ADRB3 e a obesidade e os níveis colesterol 

séricos realizado com 1.602 chineses de ambos os gêneros, na 

análise geral, não houve associação significativa entre o 

polimorfismo Trp64Arg e o índice de massa corporal (IMC) tanto 

no grupo de hipertensos quanto no grupo normotenso. 

Entretanto, no subgrupo hipertenso, os resultados da regressão 

múltipla revelou associação significativa entre o polimorfismo 

Trp64Arg e os níveis de colesterol séricos. O polimorfismo pode 

afetar em 3,2% as variações do nível de colesterol total, 2,5% 

nas variações dos níveis de LDL e 3,4% das variações da 

proporção de lipoproteína de alta densidade (HDL). No 

subgrupo normotenso, não houve associação significativa entre 

o polimorfismo e os níveis de colesterol. Demonstrando, 

portanto, que o polimorfismo Trp64Arg no gene ADRB3 pode 

estar associado com a dislipidemia em indivíduos hipertensos 

(LIU et al., 2015). 
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Até o momento, apenas quatro estudos sobre metilação 

do gene ADRB3 foram encontrados na revisão de literatura, 

sendo o primeiro realizado com metilação do gene ADRB3 em 

homens gravemente obesos (GUAY et al., 2014), o segundo 

com metilação no TAV em indivíduos obesos e magros 

(KURYLOWICZ et al., 2015), o terceiro com metilação em 

mulheres adultas com sobrepeso e obesas (LIMA et al., 2017), 

e o mais recente realizado com metilação em leucócitos em 

uma população representativa de adultos categorizada por IMC 

(DE OLIVEIRA et al., 2018). 

A hipermetilação do gene ADRB3 foi significativamente 

associada com baixos níveis séricos de lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) na hipercolesterolemia familiar, e com uma 

menor relação cintura-quadril (RCQ) e maior PA em homens 

gravemente obesos. No TAV, a hipermetilação do DNA no gene 

ADRB3 foi associada com uma menor PA, enquanto que a 

hipometilação do DNA no gene ADRB3 no sangue foi associada 

com uma maior RCQ, demonstrando assim, que alterações 

epigenéticas no gene ADRB3 podem estar envolvidas no 

desenvolvimento da obesidade, bem como nas respectivas 

complicações metabólicas (GUAY et al., 2014). 

Em um estudo envolvendo um painel de genes 

relacionados com a termogênese, a expressão do ADRB3 foi 

significativamente menor nos tecidos adiposos dos indivíduos 

obesos do que nos tecidos de indivíduos com peso normal, 

destacando que no obeso, a expressão do ADRB3 foi menor no 

TAV do que no tecido adiposo subcutâneo (TAS). No entanto, 

não houve correlação entre o nível de expressão e o nível de 

metilação. Logo, a diminuição da expressão do gene ADRB3 

relacionado com a termogênese nos tecidos adiposos de 
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indivíduos obesos pode ser devido à baixa reatividade para os 

estímulos hormonais e adrenérgicos, e assim, com um menor 

potencial para ativar a termogênese do que em indivíduos não-

obesos (KURYLOWICZ et al., 2015). 

Em um estudo clínico randomizado, duplo-cego, 

placebo-controlado realizado com 40 mulheres com sobrepeso 

e obesidade, uma intervenção dietética com vegetais e legumes 

ricos em folato e cápsula de óleo de avelã contendo 

quantidades adequadas de ácidos graxos monoinsaturados 

diariamente durante 8 semanas, resultou em uma redução nos 

níveis de metilação do gene ADRB3 e malondialdeído (MDA), 

bem como um aumento dos níveis séricos de HDL e capacidade 

antioxidante total (CAT), no entanto não apresentou efeito para 

perda de peso (LIMA et al., 2017).  

Em um recente estudo transversal de base populacional 

realizado por De Oliveira et al. (2018), foi avaliado os níveis de 

metilação do DNA no gene ADRB3 em 262 indivíduos adultos, 

com idades entre 20 e 59 anos, de ambos os gêneros, divididos 

por categorias de IMC. Como resultado principal, foi 

demonstrada uma relação negativa entre os níveis de metilação 

do gene ADRB3 em eutróficos com níveis séricos de ácido 

fólico, porém não foi observada relação com o perfil lipídico, 

estresse oxidativo e variáveis de consumo alimentar.  

 

CONCLUSÕES  

 

A obesidade é uma patologia multifatorial que possui 

uma forte influência genética confirmada, que pode ser 

explicada pelo conjunto de evidências de que fatores 

ambientais, como estilo de vida e dieta, afetam a programação 
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epigenética dos gametas parentais, do feto e o 

desenvolvimento pós-natal precoce, de modo que os sinais 

epigenéticos induzidos no útero e no início da vida poderiam 

determinar um aumento significativo no desenvolvimento da 

obesidade, acarretando na transmissão transgeracional para a 

prole. 

Assim, alterações no perfil de metilação do DNA no gene 

ADRB3 pode contribuir para os diferentes subtipos de 

obesidade, no entanto, o contexto genético dos processos 

fisiológicos relacionados à obesidade e a descrição insuficiente 

dos mecanismos lipolíticos pelos quais o gene ADRB3 exerce 

os efeitos moduladores, ainda são lacunas a serem elucidadas. 

Portanto, estudos adicionais com delineamento 

adequado análise de expressão gênica devem ser realizados 

para a identificação de marcadores genéticos, juntamente com 

marcadores bioquímicos específicos relacionados à obesidade 

e inflamação, fortalecendo o embasamento para intervenções 

dietéticas individualizadas.   
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RESUMO: Com a disseminação atual de informações 
nutricionais em vários meios de comunicação o atleta pode 
encontrar dificuldades em aderir à dieta que melhor atenda às 
suas necessidades. O estudo tem como objetivo avaliar a 
ingestão alimentar de carboidratos em praticantes de 
musculação de academias e confrontar os resultados com as 
diretrizes nacionais e internacionais da Nutrição Esportiva além 
de mostrar a importância da orientação do profissional 
nutricionista. A pesquisa foi realizada na cidade de Patos no 
Estado da Paraíba. A população é formada por pessoas de 
ambos os sexos, praticantes de musculação com idades entre 
21 e 51 anos, frequentadores de uma academia e a 
amostragem foi constituída por 18 voluntários. Para a pesquisa 
de dados foi aplicado o Recordatório Alimentar de 24 horas 
adaptado de ZANOLLA. Para a coleta das informações sobre 
antropometria foi utilizado balança Filizola com estadiômetro 



AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE CARBOIDRATOS POR 

PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO EM UMA ACADEMIA NO SERTÃO DA 

PARAÍBA 

1030 
 

acoplado. Foi observado que o consumo de carboidratos por 
56% da amostra total foi considerada inadequada quanto ás 
recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina do 
Esporte (SBME) e 83% quanto às recomendações da 
International Society of Sports Nutrition (ISSN). Notou-se que 
63,33% dos carboidratos eram de baixo índice glicêmico, porém 
havia uma alta ingestão deste. Os resultados apontam para a 
necessidade da inserção do nutricionista nas áreas esportivas, 
para o melhor esclarecimento quanto às questões nutricionais.  
Palavras-Chaves: Treinamento de resistência. Carboidratos. 

Desempenho esportivo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática de exercícios físicos e a busca de uma vida 

saudável ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas. 

Várias são as modalidades oferecidas nos ambientes para 

práticas de exercício físico, a musculação, por sua vez, está 

entre as modalidades mais procuradas, pelos resultados que 

pode oferecer, por ser uma atividade envolvida com o aumento 

de força e hipertrofia muscular (MORAIS et al., 2014). 

Os praticantes de exercício físico têm diversas metas 

que vão desde a melhora da qualidade de vida, do 

condicionamento físico, da estética até o emagrecimento ou 

ganho de massa muscular (RIBAS et al., 2015). 

Porém, para a obtenção desses resultados, é necessário 

que os indivíduos adotem uma alimentação que respeite as 

necessidades nutricionais individuais e que seja adequada em 

macronutrientes e em micronutrientes, com o objetivo de evitar 

consequências negativas como hipoglicemia, fadiga muscular e 

deficiências nutricionais (TIRAPEGUI, 2012).  
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Pesquisas mostram visivelmente que calorias 

insuficientes e / ou falta de quantidade suficiente de 

macronutrientes pode impedir as adaptações de treinamento de 

um atleta, enquanto atletas que aderem uma dieta balanceada 

que atenda às necessidades individuais de energia podem 

aumentar as adaptações de treinamento fisiológico. Do mesmo 

modo que, a repetição de uma dieta deficiente em energia pode 

levar à perda de massa muscular, força, e densidade mineral 

óssea e ainda pode fazer o indivíduo ter uma susceptibilidade 

maior a doenças e lesões, distúrbios no sistema imune, 

endócrino e na função reprodutora, e um aumento da 

prevalência de extrapolação e / ou overtraining (KERKSICK et 

al., 2018). 

Morais et al. (2014) destacam que existe a preocupação 

por parte dos frequentadores de academias sobre a relação 

entre dieta e treino, essa preocupação é enfatizada uma vez 

que fatores como a falta de conhecimento, hábitos alimentares 

incorretos, influência da mídia e a falta de um profissional de 

nutrição induzem os indivíduos à prática de condutas 

alimentares inadequadas e ao aumento do consumo de 

suplementos alimentares de forma errônea. 

Uma vez que o atleta ou desportista conhece a relação 

da atividade física associada aos nutrientes e os benefícios que 

esses podem proporcionar ao organismo, esse indivíduo terá 

mais autonomia para conduzir uma alimentação diária 

saudável. Pois a oferta de carboidratos, proteínas e lipídios em 

quantidades adequadas é um fator para a otimização do 

desempenho dos praticantes de atividade física (SILVA et al., 

2010). 
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Durante o exercício prolongado e de intensidade 

moderada os carboidratos são os substratos energéticos mais 

importantes, o mesmo acontece com os exercícios de curta 

duração e alta intensidade (SILVA et al., 2008). Esse 

macronutriente influencia na melhora do treino, pois aumenta 

os estoques de glicose hepática e glicogênio muscular, são 

ainda responsáveis pela maior resistência do músculo à fadiga 

e realizam manutenção da intensidade no momento do esforço 

(POLACOW et al., 2007; PRADO et al., 2006). 

Na literatura existem diretrizes que orientam os 

praticantes de exercícios físicos quanto as recomendações 

nutricionais. Duas de maior destaque internacional e nacional 

são a International Society of Sports Nutrition e a Sociedade 

Brasileira de Medicina do Esporte. Essas diretrizes fornecem 

recomendações nutricionais para a otimização do treinamento 

e aprimoramento do desempenho através da nutrição.  (SBME, 

2009; ISSN, 2010). 

Esta temática é de suma importância, pois a busca do 

corpo esteticamente perfeito pode levar os indivíduos ao abuso 

de produtos que prometem atingir seus objetivos de forma mais 

rápida, como os suplementos alimentares. Ou ainda a dietas 

com restrição de carboidratos. Esse fator se deve também a 

falta de informações nutricionais e a veiculação de informações 

erradas, o que pode levar os indivíduos a um comportamento 

alimentar inadequado (MORAIS, 2014). Sendo assim, suje a 

dúvida se o consumo de carboidratos por praticantes de 

musculação tem seguido as recomendações preconizadas 

pelas diretrizes. 

O nutricionista tem papel importante em locais voltados 

para a prática de exercícios físicos, ajudando no 
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acompanhamento dos praticantes, pois o exercício 

isoladamente não apresenta resultados eficientes, o 

acompanhamento de uma dieta equilibrada é então de suma 

importância (OLIVEIRA; TORRES; VIEIRA, 2008). A atividade 

física e nutrição estão relacionadas, pois o rendimento do 

organismo melhora com uma nutrição adequada, pela ingestão 

equilibrada de nutrientes, sejam eles carboidratos, lipídios, 

proteínas, vitaminas e minerais (PEREIRA, SOUZA E LISBÔA, 

2007). 

Com a disseminação atual de informações nutricionais 

em vários meios de comunicação o atleta pode encontrar 

dificuldades em aderir à dieta que melhor atenda às suas 

necessidades. O carboidrato tem papel extremamente 

importante no fornecimento de energia para o exercício físico. 

Faz-se necessário um estudo que investigue as quantidades de 

ingestão desse substrato energético no público alvo escolhido: 

praticantes de musculação, para o melhor esclarecimento das 

quantidades recomendadas deste macronutriente. 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar 

a ingestão alimentar de carboidratos em praticantes de 

musculação de uma academia, analisar a adequação do 

consumo deste macronutriente e confrontar os resultados com 

as diretrizes nacionais e internacionais da Nutrição Esportiva, 

além de mostrar a importância da orientação realizada pelo 

profissional nutricionista quanto à escolha de alimentos e 

condutas adotadas pelos praticantes de musculação, realizar  

avaliação antropométrica e avaliar a adequação qualitativa e 

quantitativa do consumo alimentar de carboidratos de acordo 

com as diretrizes nacionais e internacionais da área esportiva. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A pesquisa foi do tipo quantitativa, de campo, do tipo 

exploratório, sobre o consumo de carboidratos por 

praticantes de musculação. A pesquisa foi realizada na 

cidade de Patos - Paraíba. A população foi formada por 

pessoas de ambos os sexos, praticantes de musculação 

com idades entre 21 e 51 anos, frequentadores de uma 

academia da cidade de Patos, estado da Paraíba e a 

amostragem é constituída por 18 voluntários que aceitaram 

fazer parte da pesquisa, considerando tal amostragem 

equivalente a 100% do total proposto.  

Como critério de inclusão os voluntários aceitaram 

os seguintes pré-requisitos: ser praticante de musculação, 

ter idade entre 20 e 59 anos, estar devidamente matriculado 

na academia onde foi realizado o estudo e ter assinado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

Foram excluídos da pesquisa os voluntários que eram 

praticantes de outras modalidades de atividade física e que 

são menores de 20 ou maiores de 59 anos.  

 Para a pesquisa de dados foi aplicado o Recordatório 

Alimentar de 24 horas adaptado de ZANOLLA (2015) com 

os praticantes de musculação da academia participantes 

do estudo. Para a coleta das informações de antropometria 

foram utilizados como instrumentos balança Filizola® com 

estadiômetro acoplado. A coleta do material foi realizada 

em uma academia de musculação da cidade de Patos, 

estado da Paraíba.  
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 O responsável por este estabelecimento autorizou a 

pesquisa por meio da assinatura do Termo de Anuência. 

Para a obtenção dos dados sobre a ingestão de 

carboidratos, foram aplicados três Recordatórios para cada 

voluntário: dois sobre dois dias da semana e um sobre um 

dia do fim de semana. Segundo SUBAR et al. (2007) é 

assegurado que o Recordatório alimentar de 24 horas é um 

método eficaz para o acompanhamento alimentar da 

população.  

 Sendo assim, este método foi escolhido para a 

análise do consumo alimentar dos participantes. Nele os 

voluntários responderam questões sobre os alimentos e 

bebidas ingeridos no dia anterior à entrevista. Além dos 

inquéritos para dados referentes à alimentação, a 

entrevista contou com perguntas sobre características 

socioeconômicas e sobre a prática da atividade física em 

questão: musculação.  

 Foram analisadas questões de tempo de prática de 

exercício, frequência e objetivo do treino. O peso e altura 

dos participantes também foram variáveis consideradas no 

estudo. No primeiro e segundo encontro foi aplicado o 

recordatório de 24 horas, e no terceiro e último dia os 

voluntários responderam sobre o recordatório de 24 horas, 

sobre dados de características socioeconômicas e de 

treino e foi realizada a avaliação de peso e altura.  

 Os participantes responderam os questionários na 

presença do entrevistador e tiveram o auxílio do mesmo 

quando houve a necessidade de esclarecimento de 

dúvidas.  Após a coleta, os dados foram digitados em 

tabelas no programa Excel, estas tabelas continham todos 
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os alimentos, bebidas e quantidades consumidas pelos 

entrevistados nos três dias analisados. Para tal, as 

quantidades relatadas em medidas caseiras foram 

convertidas em gramas e a partir destes dados, através da 

Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos foram 

analisadas as quantidades de carboidrato presente em 

cada alimento relatado.  

 Esta análise foi feita para os três recordatórios de 

24h de cada participante. Ao final, as gramas encontradas 

foram somadas no programa Excel e uma média dos três 

dias foi realizada, esta média foi comparada às 

recomendações de consumo de carboidratos da 

International Society of Sports Nutrition e a Sociedade 

Brasileira de Medicina do Esporte. A recomendação foi 

encontrada multiplicando o peso atual do entrevistado pelo 

maior e menor ponto de corte para consumo de carboidrato 

de cada diretriz, sendo 5 – 8g/ kg/ dia segundo a SBME e 3 

– 5g/ kg/ dia segundo a ISSN. Ao final pôde-se encontrar as 

porcentagens de adequação e inadequação de gramas de 

carboidrato segundo a diretriz nacional e internacional e os 

indivíduos que estavam consumindo acima ou abaixo das 

recomendações.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo contou com uma amostra composta por 18 

participantes, destes 10 (55,5%) eram do sexo feminino e 8 

(44,4%) do sexo masculino, com idades entre 21 e 51 anos. No 

que diz respeito a prática de atividade física, mais da metade 
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dos participantes, 72,22% realizam atividade física na 

modalidade musculação há mais de um ano e meio e todos os 

participantes relataram uma frequência de prática de 

musculação semanal de três a cinco vezes, e 66,67% praticam 

musculação cinco ou mais vezes por semana. Verificou-se uma 

média de duração de treino de 1 hora por dia.  

 Durante as entrevistas foi observado que ocorreu uma 

sensibilização e auto avaliação por parte dos voluntários quanto 

à ingestão das quantidades e grupos de alimentos. Esse fato 

pode ter ocorrido devido a necessidade do participante relatar 

detalhadamente suas refeições, quantidades e horários 

fazendo com que houvesse uma reflexão sobre suas escolhas 

alimentares. Em nenhum momento o pesquisador realizou 

cálculos de cardápio. 

 O nutricionista tem papel importante em locais voltados 

para a prática de exercícios físicos, ajudando no 

acompanhamento dos praticantes, pois o exercício 

isoladamente não apresenta resultados eficientes, o 

acompanhamento de uma dieta equilibrada é então de suma 

importância (OLIVEIRA; TORRES; VIEIRA, 2008). A atividade 

física e nutrição estão relacionadas, pois a rendimento do 

organismo melhora com uma nutrição adequada, pela ingestão 

equilibrada de nutrientes, sejam eles carboidratos, lipídios, 

proteínas, vitaminas e minerais (ARAÚJO E SOARES, 1999; 

PEREIRA, SOUZA E LISBÔA, 2007). 

 Sabendo que a avaliação antropométrica é de suma 

importância nessa população, foi realizada uma aferição das 

variáveis de peso e altura nos participantes. Após a análise os 

voluntários foram classificados pelo seu estado nutricional de 

acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC) (Tabela 1). 
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Tabela 2 – Classificação do estado nutricional segundo IMC 

IMC Feminino Percentual Masculino Percentual 

Eutrofia 4 40% 2 25% 

Sobrepeso 5 50% 4 50% 

Obesidade 1 10% 
2 25% 

Total 10 100%            8 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 2017 

 

 De acordo com a tabela de classificação de IMC, pode-

se observar que há a prevalência de mulheres na categoria de 

IMC sobrepeso, porém 40% da amostra pode ser enquadrada 

em eutrofia, no grupo masculino apenas 25% foi classificado 

como eutrófico e 50% da amostra foi considerado no grupo de 

sobrepeso. Entre as mulheres o menor IMC encontrado foi de 

21.34 kg/m² e o maior foi de 48.08 kg/m². Na amostra masculina 

o menor IMC foi 19.61 kg/m² e o maior 39.34 kg/m².  

 Entretanto a prevalência dos indivíduos na classificação 

sobrepeso pode ocorrer devido ao aumento de massa magra, 

uma vez que mais da metade da amostra treina musculação a 

mais de um ano e meio. Sendo assim, a classificação do estado 

nutricional de indivíduos praticantes de musculação pelo cálculo 

de IMC pode não ser uma boa referência para avaliação de 

composição corporal. Parisotto e Cardoso (2011) afirmam que 

o método de IMC pode subestimar a massa muscular e 

superestimar a gordura corporal desses indivíduos. 

 Quando comparado os valores de ingestão de 

carboidratos às recomendações da Sociedade Brasileira de 

Medicina de Esporte pode-se notar a inadequação quanto a 

essa diretriz. A figura (1) apresenta os dados de consumo de 
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carboidratos pelos participantes e sua comparação com a 

Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. 

 A figura 1 compara as quantidades encontradas do 

consumo de carboidrato às recomendações preconizadas pela 

SBME 2010. Os dados foram divididos em adequado ou 

inadequado segundo a orientação de 5 – 8g/kg de peso/ dia 

para indivíduos que estão em um treinamento esportivo geral 

onde as necessidades não são as mesmas de atletas de alto 

nível. Logo, percebe-se que mais da metade da amostra 

consome carboidratos de forma inadequada comparado às 

recomendações da diretriz brasileira. Apenas 44% da amostra 

adere uma dieta considerada normoglicídica segundo a 

recomendação. 

 
Figura 1 - Comparação da ingestão de carboidrato da amostra total em relação 
às recomendações da Sociedade Brasileira de Medicina de Esporte. 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

 Os valores foram considerados adequados utilizando o 

cálculo do peso encontrado na avaliação antropométrica e 

multiplicando pelo menor e maior ponto de corte, ou seja, 5g e 

8g. Na amostra foi observado que o percentual de inadequação 

quanto as gramas foi igual para os gêneros, dos 10 indivíduos 

enquadrados nesta classificação, 5 eram homens e 5 eram 

mulheres, destas 57,14% estavam consumindo abaixo do 

44%
56%

adequado quanto às
recomendações

inadequado quanto as
recomendações
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recomendado pela SBME e apenas 33,33% ingeriam maior 

quantidade de carboidratos para o seu peso corpóreo. 

 Entre os homens, foi encontrado um percentual de 

42,86% que consumiam menos gramas de carboidrato e 

66,66% consumiam mais que a recomendação.  

 Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa 

de Andrade et al. (2013) onde 49% dos participantes 

consumiam uma dieta normoglicídica. Sendo o carboidrato 

essencial para os praticantes de atividades físicas, os valores 

encontrados se caracterizam como uma realidade perigosa, 

pois segundo Powers e Howley (2009) o armazenamento de 

energia para posterior utilização durante o treino é favorecida 

pelo adequado consumo de carboidratos pois a escassez deste 

macronutriente no momento do treino pode levar a depleções 

musculares dos estoques de glicogênio e consequentemente 

minimizar o desempenho físico. 

CAPARROS et al. (2015) ainda afirmam que o glicogênio 

atua como um fator limitante para o desempenho de força, 

sendo este essencial pois sua ausência pode alterar o 

desempenho do indivíduo através da modificação das funções 

do sistema nervoso central pelas alterações sanguíneas de 

glicose. 

A figura 2 mostra os valores encontrados para ingestão 

de carboidratos dos participantes da pesquisa quanto às 

recomendações da International Society of Sports Nutrition 

(ISSN, 2010).  
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Figura 2 -Comparação da ingestão de carboidrato da amostra 
total em relação às recomendações da International Society of 
Sports Nutrition. 

Fonte: Pesquisa direta, 2017. 

 

 A análise dos dados foi realizada de acordo com a 

orientação de 3 – 5g de carboidrato/kg de peso/dia para 

indivíduos envolvidos em treinamento intenso com menos de 3 

horas por dia e menos de 6 dias por semana.  Nota-se que mais 

da metade da amostra estava consumindo inadequadamente, 

sendo caracterizada por 15 indivíduos da pesquisa. Dos 83% 

classificados em inadequação, 60% eram do sexo feminino, 

destas 54,55% consumiam além da recomendação, entre os 

homens 45,45% consumiam acima do orientado. Foi observado 

apenas 16,67% da amostra total ingeria quantidade de 

carboidrato adequada para seu peso corpóreo segundo a ISSN. 

17%

83%

adequado quanto as
recomendações

inadequado quando as
recomendações
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 Andrade et al. (2013) encontrou valores semelhantes 

quanto ao consumo de carboidratos, quando 50% da amostra 

do estudo adotava uma dieta hipoglicêmica. O estudo de 

Oliveira et al. (2009) também apresentou resultados parecidos 

onde a maioria da amostra caracterizada por 90,9% apresentou 

dieta hipoglicêmica.  

Os resultados para adequação encontrados na pesquisa 

são preocupantes, pois segundo a ISSN (2010) o segundo 

componente para melhorar o desempenho e o treinamento 

através da nutrição é garantir o consumo das quantidades 

adequadas de carboidratos, proteínas e lipídios.  

Ainda segundo DURAN et al. (2004) todas as 

recomendações dietéticas oficiais para indivíduos ativos 

orientam a alta ingestão de carboidratos ou estratégias nas 

dietas de rotina e também em dietas voltadas para o 

treinamento físico afim de melhorar o rendimento durante a 

prática de exercícios. Indivíduos que realizam treinamento físico 

de intensidade leve podem facilmente obter esses nutrientes 

através de uma dieta equilibrada e adequada às suas 

necessidades nutricionais. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Após a análise dos dados obtidos no estudo 

concluiu-se que o consumo de carboidratos pelos 

indivíduos avaliados, segundo as duas diretrizes, está em 

sua maior parte inadequada, representado pela 

porcentagem de 44,44% de acordo com a recomendação 

brasileira e 83,33% segundo a diretriz internacional. Este 

fato aponta mais uma vez para a necessidade da inserção 
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do nutricionista nas áreas de prática de exercícios, para 

que resultados benéficos sejam alcançados sem danos à 

saúde. 
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RESUMO: Objetivou-se comparar o nível de atividade física 
entre universitários de Nutrição e Arquitetura de uma Faculdade 
Privada de Ensino Superior da Paraíba e correlaciona-lo com a 
influência acerca do conhecimento sobre saúde. Tratou-se de 
um estudo epidemiológico com delineamento transversal e 
abordagem quantitativa. A população foi composta por 200 
estudantes de uma faculdade de ensino superior privada, sendo 
100 estudantes do curso de Nutrição e 100 estudantes do curso 
de Arquitetura. Observou-se que grande parte da amostra do 
curso de Nutrição pertence ao sexo feminino e a maioria dos 
estudantes do curso de arquitetura são do sexo masculino. A 
média de IMC do curso de Nutrição foi menor, quando 
comparado aos dos estudantes de Arquitetura. Em relação ao 
nível de atividade física dos universitários, o curso de Nutrição 
obteve melhores níveis de atividade física e menor índice de 
sedentarismo, bem como em relação tempo reservado ao 
descanso. Quando se compararam os dois cursos, verificou-se 
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que não houve diferença estatística quanto ao nível de 
conhecimento relativo à atividade física e saúde. Assim, 
concluiu-se que apesar do curso de nutrição obter mais 
informações relativas à importância de hábitos saudáveis para 
manutenção, recuperação e prevenção de doenças, acredita-
se que esse fator não é primordial para a melhora no nível de 
atividade física dos mesmos.  
Palavras-Chaves: Atividade física. Sedentarismo. Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com Seabra et al. (2008), o cenário atual da 

população mundial, constituído por alterações no estilo de vida, 

como o aumento do consumo de alimentos industrializados e a 

redução da atividade física, têm sido associadas ao número 

crescente de doenças crônicas e não infecciosas decorrentes 

dessas alterações. Dentro desse contexto, o sedentarismo vem 

se destacando, constituindo-se o quarto principal fator de risco 

de mortalidade global e provoca cerca de 6% de todas as 

mortes (BRASIL, 2014). 

Estar em atividade, segundo Carvalho (2014), além de 

ajudar o corpo e a saúde, proporciona uma vida mais feliz e 

evita à depressão. Sua prática contínua estimula o crescimento 

e no desenvolvimento, atua na prevenção da obesidade, no 

incremento da massa óssea, no aumento da sensibilidade à 

insulina, melhora do perfil lipídico, auxilia a diminuição da 

pressão arterial e ajuda no processo socialização dos 

indivíduos, além de ser considerada uma alternativa para 

diminuir os efeitos deletérios do processo de envelhecimento 

(BRODERICK; WINTER; ALLAN, 2006; AZEVEDO et al., 2007; 

CORDEIRO et al., 2014). 
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Entretanto, de acordo com Costa Neto, Purificação e 

Lima (2016), o sedentarismo e a inatividade física trazem 

inúmeros prejuízos ao corpo e aumentam a probabilidade de 

aquisição de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, 

doenças cardiovasculares, depressão, apneia do sono, entre 

outras. Brandão, Pimentel e Cardoso (2011) ressaltam que a 

cada dia pesquisadores constatam o estilo de vida sedentário é 

cada vez mais comum no cotidiano dos jovens, especialmente 

nos estudantes universitários.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza 

que os adultos devem fazer 150 minutos de atividade física por 

semana, de intensidade moderada a intensa, com intensidade 

mínima de 10 minutos por sessão, para que haja benefícios à 

saúde cardiorrespiratória (BRASIL, 2014). 

O período universitário é marcado por diversas 

transformações sociais na vida dos estudantes, representando 

a independência para maioria deles, por isso, é essencial na 

consolidação de hábitos saudáveis, como a alimentação 

adequada e a prática de atividade física (MIELKE et al., 2010). 

Porém, Souza, Bastos e Oliveira (2014), afirmam que o público 

universitário tende a não realizar uma alimentação balanceada, 

por indisponibilidade de tempo e uma renda per capita restrita. 

Pekmezovic et al. (2011) acreditam que isso se dar 

principalmente porque no âmbito acadêmico, em consequência 

da jornada que ela proporciona, há um limite de tempo livre para 

o lazer e vida pessoal, diminuindo desta forma a possibilidade 

de aumento do nível de atividade física dos universitários e 

comprometendo ainda mais a qualidade de vida.   

Sabendo da existência de diversos cursos no ambiente 

universitário e imaginando que cursos da área de saúde 

possuem uma maior exposição a assuntos relativos à saúde e 
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atividade física, despertou-se o interesse na realização desse 

trabalho. Assim, foi avaliado se existe uma diferença no nível 

de atividade física entre estudantes que não são da área de 

saúde e aqueles que são, representados por dois cursos: 

arquitetura e nutrição. 

Portanto, o presente estudo teve como objetivo comparar 

o nível de atividade física entre universitários de Nutrição e 

Arquitetura de uma faculdade privada de ensino superior da 

Paraíba, através da verificação do nível de atividade física dos 

estudantes de cada curso, verificar o grau de informação acerca 

de exercício físico e saúde de cada estudante e observar se as 

informações relativas a exercício físico recebidas pelos 

acadêmicos do curso de Nutrição tem influência no grau de 

atividade física dos mesmos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

 Tratou-se de um estudo epidemiológico com 

delineamento transversal e abordagem quantitativa, 

apresentando caráter exploratório e descritivo. Foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas de 

Patos e aprovado através do parecer número 1.866.730, 

conduzido com base nos requisitos e critérios prescritos pela 

Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), a qual versa sobre a ética em pesquisa com seres 

humanos. 

 A população foi composta por estudantes de uma 

faculdade de ensino superior privada, localizada no sertão 

paraibano, apresentando amostragem do tipo não probabilística 

por conveniência, constituída por 200 universitários, sendo 100 

estudantes do curso de Bacharelado em Nutrição e 100 

estudantes do curso de Bacharelado em Arquitetura, onde 
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escolheu-se cursos de áreas distintas, a fim de avaliar se o 

maior índice de exposição relativo a assuntos da área da saúde 

e alimentação saudável, como é o caso de alunos da área da 

nutrição, quando comparado a um curso de área afim, como 

Arquitetura, influenciaria positivamente os estudantes a adoção 

de hábitos saudáveis como prática regular de atividade física, 

menores índices IMC e maior conhecimento relativo a saúde.  

 Como critério de inclusão para participar da pesquisa, foi 

necessário estar devidamente matriculado nos cursos de 

Nutrição ou Arquitetura de uma faculdade privada de ensino 

superior da Paraíba, que aceitarem ser voluntários da pesquisa. 

Foram excluídos, os estudantes que apresentaram alguma 

patologia que interfira na prática de atividade física e/ou no 

estado nutricional, como edemas, câncer, problemas hepáticos, 

entre outros, que foram perguntados oralmente ao participante 

da pesquisa antes de iniciar-se a coleta de dados.  

Após a explicação dos objetivos do estudo, os 

universitários foram convidados a participar da pesquisa e, em 

caso positivo, os participantes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) para 

que posteriormente os questionários referentes à pesquisa 

fossem aplicados. A coleta de dados se deu pela aplicação de 

dois questionários referentes ao nível de atividade física, em 

que foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física 

(International Physical Activity Questionnaire – IPAQ) na versão 

curta, contendo 4 perguntas com A e B, relacionadas ao tema, 

em que a pergunta A direcionava-se a quantidade de dias por 

semana que o estudante realizou atividade física e a pergunta 

B direcionava-se a quantidade de minutos e/ou horas que o 

exercício era realizado, de acordo com as modalidades 

caminhada, moderada e intensa. Para avaliação do IPAQ, 



AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E CONHECIMENTO SOBRE 
SAÚDE DE UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE NUTRIÇÃO/ARQUITETURA 

1051 
 

foram considerados os seguintes níveis de atividade fisica 

conforme o quadro 1: 

Quadro 1. Classificação do nível de atividade física para o 

IPAQ. 

 

Sedentários 

Indivíduos que não realizam nenhum 

tipo atividade física por pelo menos 

10 minutos durante a semana. 

 

 

Insuficientemente 

ativos 

Indivíduos que praticam pelo menos 

10 minutos contínuos de atividade 

física durante a semana.  Para 

classificar a amostra nesse critério 

serão somadas a frequência e a 

duração de atividades diversas, 

como caminhada, atividades 

moderadas e vigorosas. 

 

 

 

 

Ativos 

Atividade física ou caminhada por 

pelo menos 3 dias na semana e 30 

minutos por sessão; realização de 

atividades físicas vigorosas por no 

mínimo 3 dias na semana e 20 

minutos por sessão; ou qualquer 

atividade que quando somada 

obtenha uma prática de 5 dias ou 
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mais na semana e 150 minutos ao 

total. 

 

 

 

Muito ativos 

Indivíduos que realizam atividade 

física vigorosa por pelo menos 5 dias 

na semana e 30 minutos por sessão; 

ou exercícios vigorosos por pelo 

menos 3 dias semanais e 20 minutos 

por sessão acrescido de atividade 

física moderada e/ou caminhada por 

no mínimo 5 dias na semana e 30 

minutos por sessão. 

Fonte: Silva et al. (2007). 

 

 Além do IPAQ, foi utilizado um questionário para avaliar 

o conhecimento dos indivíduos acerca de exercício físico e 

saúde, formulado pelos pesquisadores Domingues, Araújo e 

Gigante (2004), com o intuito de comparar os resultados 

referentes ao nível de atividade física dos universitários e 

observar se o fato do curso da área ser mais exposto a 

informações acerca de saúde haverá influência sobre esse 

quesito. Contém 9 perguntas com pontuações que, quando 

somadas, variam de 0 a 25, em que as respostas erradas não 

diminuem a pontuação geral, apenas não acrescenta (valem 0 

pontos). Tais escores foram categorizados em quartis (0-14; 15-

17; 18-20; 21-25), tendo em vista que até o momento não existe 

pontos de corte amplamente estabelecidos para categorizar o 

conhecimento sobre atividade física. Portanto, como forma de 
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mensurar esse conhecimento, adotou-se que: uma pontuação 

entre 0 e 14 pontos seria considerada como uma classificação 

de conhecimentos ruim sobre atividade física e saúde, 15-17 

(regular), 18-20 (bom) e 21-25 (otimo). A primeira e a última 

pergunta do questionário estão presentes a título de 

conhecimento, não fazendo parte da somatória de pontos.   

 As medidas antropométricas de peso e altura foram 

referidas pelos estudantes, através da adição dos referidos 

quesitos como variáveis no questionário IPAQ, visto que a 

verificação de variáveis antropométricas não seria um dos 

objetivos principais da pesquisa.  

Os dados foram digitados e tratados no software 

programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 22. Foram utilizadas estatísticas descritivas 

como média e desvio padrão como forma de caracterização da 

amostra e estatísticas inferenciais para comparação dos dados 

relacionados ao nível de atividade física. Os testes utilizados 

para tal foram o teste-T e o teste qui-quadrado, com nível de 

significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A amostra foi composta por 200 estudantes 

universitários, de ambos os gêneros, de dois cursos de uma 

faculdade de ensino superior privada do sertão da Paraíba. A 

tabela 1 apresenta a distribuição da amostra, por gênero, idade 

e Índice de Massa Corporal (IMC), estratificada pelos cursos 

universitários de ensino superior utilizados na pesquisa 

(Nutrição e Arquitetura).  

 Foi observado que grande parte da amostra do curso de 

Nutrição pertence ao sexo feminino (89%) e a maioria dos 
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estudantes do curso de Arquitetura são do sexo masculino 

(54%). Acredita-se que a prevalência do gênero feminino no 

curso de Nutrição seja pelo fato de que este curso desperta 

maior interesse em mulheres.  

 Santos et al. (2014) afirmam que a prevalência de gênero 

das pesquisas no âmbito da saúde é do sexo feminino. Costa 

Júnior e Maia (2009) acreditam que isso pode ser justificado 

pelo fato de que a as mulheres em sua maioria, são mais 

preocupadas com a sua saúde, quando comparadas aos 

homens. 

Tabela 1. Descrição da amostra (n=200) por curso, gênero, 

idade e IMC.  

     Número de 

indivíduos 

por curso 

Gênero Idade 

(anos) 

IMC 

(kg/m²) 

Nutrição  

100 

Masculino 

(n=11) 

 

21,9* ± 

3,2** 

 

22,9* ± 

3,5** 
 

  Feminino 

(n=89) 

  

Arquitetura  

100 

 

Masculino 

(n=54) 

 

22,1*± 

5,5** 

 

24* ± 

4,2** 

  Feminino 

(n=46) 

  

*Média **Desvio padrão 

Fonte: Pesquisa direta. Patos-PB, 2017. 

  

 Quando se comparou o IMC por curso, verificou-se que 

os universitários do curso de Nutrição apresentaram uma maior 

prevalência de indivíduos caracterizados como eutróficos e um 
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menor índice de obesidade (figura 1). A média de IMC do curso 

de Nutrição foi menor, quando comparado aos dos estudantes 

de Arquitetura, havendo diferença estatística (p < 0,05). Isto 

também é evidenciado em estudos científicos, como o de 

Marcondelli, Costa e Schmitz (2008), que levando em conta 

apenas cursos da área de saúde a média de IMC médio foi de 

21,3 kg/m².  

 Na pesquisa realizada por Fernandes (2016), com 

estudantes de diversas instituições do curso Nutrição, desporto 

e áreas afins, constatou-se que, assim como no presente 

estudo, a maior parte da população de ambos os cursos está 

dentro do IMC considerado normal (IMC < 25 kg/m²), porém 

com médias relativamente maiores, quando comparado com a 

média de IMC de estudantes específicos da área da saúde. Não 

foi encontrado na literatura estudos com realização de IMC dos 

cursos específicos estudados.   

 

Figura 1. Distribuição da amostra, conforme estado nutricional 

e curso de uma faculdade privada de ensino superior da 

Paraíba.  
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Fonte: Pesquisa direta. Patos-PB, 2017. 

 

 Em relação ao nível de atividade física, 26% (n=26) da 

amostra de Nutrição foram classificados como muito ativos, 

46% (n= 46) como ativos, 23% (n= 23) como insuficientemente 

ativos e 5% (n=5) como sedentários. Dos universitários de 

Arquitetura, verificou-se que 15% (n=15) são sedentários, 27% 

(n=27) são insuficientemente ativos, 37% (n=37) são 

considerados ativos e 21% (n=21), muito ativos. Portanto, os 

estudantes de Arquitetura obtiveram uma prevalência maior de 

sedentarismo e de insuficiência de atividade física e menores 

resultados em relação aos quesitos ativos e muito ativos, em 

relação aos estudantes de Nutrição, como descrito na figura 2, 

entretanto, de forma geral, não houve diferença significativa 

entre os cursos. 

 

Figura 2. Prevalência de indivíduos sob os níveis de atividade 

física de áreas distintas de uma Faculdade Privada de Ensino 

Superior da Paraíba (%). Patos-PB, 2017. 
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Fonte: Pesquisa direta. Patos-PB, 2017. 

 

 Assim como no presente estudo, em que os estudantes 

da área da saúde obtiveram maior nível de atividade física e 

menores índices de sedentarismo, Campos et al. (2006) 

compararam estudantes de um curso da área da saúde 

(Educação física), com um curso de outra área (Zootecnia), e 

evidenciaram que os universitários de Zootecnia apresentaram 

níveis maiores de sedentarismo e consequentemente, menores 

níveis de atividade física, já o curso da área da saúde 

apresentou, além de um maior nível de atividade física, em que 

75% foram classificados como ativos ou muito ativos, relatos de 

prazer em realizar o exercício físico Além disso, foi estudada 

estrita relação entre o nível de atividade física dos estudantes 

com o dos pais, e observou-se que 62% dos pais dos indivíduos 

considerados muito ativos fazem atividade física, entretanto, 

dos indivíduos sedentários, 0% relataram realização de 

exercício físico. Isso também foi evidenciado na pesquisa de 

Mielke et al. (2010), em que os alunos dos cursos considerados 

da área da saúde foram significativamente mais ativos que os 

alunos dos cursos de áreas afins no período de lazer.  

Ainda comparando cursos universitários da área a saúde 

e de áreas afins, contatou-se que apenas universitários de um 

curso (Educação Física) apresentaram prática de atividade 

física de forma satisfatória, classificados como os mais 

significativamente ativos. Os cursos de Enfermagem e Biologia 

apresentaram o 2° e o 4° lugar respectivamente, já o restante 

dos universitários não faziam parte da área da saúde (SALVE, 

2007).  

Assim como no estudo de Salve (2007), os universitários 

da saúde apresentaram melhores níveis de atividade física 
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quando comparados ao de área distinta, entretanto, apesar de 

grande parte dos participantes terem sido considerados ativos 

na pesquisa de Lima, Levy e Luiz (2014),  mais da metade foram 

classificados de modo discordante pelas principais 

recomendações mundiais para a avaliação do nível de atividade 

física. 

Souza, Bastos e Oliveira (2014) realizaram um estudo 

com universitários do curso de Educação Física e Fisioterapia. 

O primeiro curso obteve bons resultados quanto à 

conscientização da necessidade da prática regular de atividade 

física e alimentação saudável. Entretanto, os estudantes de 

Fisioterapia apresentaram maus hábitos saudáveis, com um 

grau elevado de sedentarismo e alimentação inadequada, 

tendo, portanto maior probabilidade de se tornarem pessoas 

obesas e com problemas como DCNT, devido à inatividade 

física. Acredita-se que isso se deu pelo fato de que apesar de 

ambos os cursos serem da área da saúde, o de educação física, 

assim como o de nutrição, estão mais voltados para assuntos 

relativos à importância do exercício físico aliado a uma 

alimentação adequada. 

 Através do instrumento relativo ao conhecimento sobre 

atividade física e saúde, observou-se que a média de pontos do 

curso de nutrição foi contabilizada como 17,5. Os estudantes de 

Arquitetura obtiveram uma média de pontos de 17,2. Quando 

se compararam os dois cursos, verificou-se que não houve 

diferença estatística (p < 0,52) quanto ao nível de conhecimento 

relativo à atividade física e saúde, entretanto, os universitários 

de Nutrição, quando comparado aos de Arquitetura, 

apresentaram melhores níveis de conhecimento no quesito 

ótimo conhecimento, como descrito na tabela 2.  
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Tabela 2. Nível de conhecimento sobre atividade física no que 

diz respeito a informações sobre saúde dos universitários dos 

cursos de Nutrição e Arquitetura de uma Faculdade Privada de 

Ensino Superior sobre atividade física.  

Pontuação relativa ao 

conhecimento sobre 

atividade física e 

saúde 

 

Nutrição 

 

Arquitetura 

Ruim (0-14 pontos) 
 

18% (n=18) 
 

22% (n=22) 
 

Regular (15-17 

pontos) 

 

28% (n=28) 

 

24% (n=24) 

Bom (18-20 pontos) 
 

25% (n=25) 
 

29% (n=29) 

Ótimo (21 a 25 

pontos) 

 

29% (n=29) 

 

25% (n=25) 

Fonte: Pesquisa direta. Patos-PB, 2017. 

 

Apesar de o Brasil apresentar algumas intervenções de 

promoção de atividade física e alimentação saudável 

destinadas aos estudantes, a metodologia dos estudos ainda é 

escassa, assim como os tipos de intervenção, as evidências 

dos efeitos e os resultados na saúde dos estudantes (SOUZA 

et al., 2011). De acordo com Silva, Saenger e Pereira (2011), a 

sociedade acredita que estudantes de um curso da área da 

saúde tenham hábitos mais saudáveis em seu cotidiano, devido 

ao fato de serem mais expostos a mais informações acerca do 

tema, através de disciplinas curriculares que tratam dos 

conceitos de educação em saúde, promoção da saúde e da 

importância de um estilo de vida fisicamente ativo.  

Entretanto, no presente estudo, apesar do curso da área 

da saúde ter apresentando melhores níveis de conhecimento 
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de saúde, não se pode considerar que este é um fator 

determinante para o melhor índice de atividade física. Souza, 

Bastos e Oliveira (2014) afirmam que são necessários mais 

estudos em relação aos hábitos saudáveis de estudantes da 

área da saúde. 

 Quando pesquisado o tempo em que os universitários 

reservam para descanso, através dos dados obtidos pelos 

universitários em um dos quesitos do questionário IPAQ, de em 

um dia de semana e um dia do final de semana, constatou-se 

que os estudantes do curso de nutrição passam em média 375 

minutos ou 6 horas e 25 minutos descansando, sentado, 

assistindo televisão ou realizando alguma atividade que não 

exija nenhum esforço, enquanto os estudantes de arquiteturam 

permanecem nessa condição em média 483,8 minutos (cerca 

de 8 horas), apresentando uma diferença estatística (p < 0,00). 

Dessa forma, é evidente que os estudantes de arquitetura 

reservam um maior tempo do seu dia para descanso.  

 Em um dia do final de semana, a diferença entre esse 

tempo caiu, entretanto, os estudantes de Arquitetura ainda 

apresentaram os maiores resultados, totalizando cerca de 7 

horas e 38 minutos. Os resultados referentes ao curso de 

Nutrição aumentaram em relação ao dia de semana, totalizando 

uma média de 6 horas e 40 minutos, ao contrário do curso de 

Arquitetura, em que o tempo gasto com estas atividades em 

finais de semana diminuíram.   

Dados obtidos em um estudo quanto ao tempo gasto por 

universitários de uma universidade pública da região Nordeste, 

revelaram uma média de 8 horas em um dia típico de semana 

e 6 horas, em um dia de final de semana. Segundo os autores 

da pesquisa, esse fator é um bom preditor para 

comportamentos sedentários (FONTES; VIANNA, 2009). Em 
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um dia de semana, verificou-se, no estudo de Fernandes 

(2016), que os alunos do sexo feminino do curso de nutrição e 

de cursos de áreas afins, passam em média 7.1 e 7.8 horas/dia, 

respectivamente, evidenciando, assim como neste estudo, que 

estudantes de áreas afins, quando comparado ao de Nutrição, 

reservam maior tempo para descanso. Ambos as pesquisas 

obtiveram os resultados a partir do questionário IPAQ. 

 Quando perguntados sobre a autoavaliação referente ao 

conhecimento sobre atividade física e saúde, 76% (=76) da 

amostra de Nutrição relataram que gostariam de aprender mais 

acerca do assunto, 23% (n=23) disseram já saber o suficiente, 

0% não acha necessário saber dessas coisas e 1% (n=1) não 

tem conhecimento. Em relação aos percentuais obtidos nas 

respostas referentes à amostra do curso de Arquitetura, 71% 

(n=71) gostaria de aprender mais sobre o assunto, 26% (n=26) 

sabem o suficiente, 1% (n=1) não acham necessário saber, 1% 

não tem nenhum conhecimento sobre a temática e 1% (n=1) 

ignorou ou não soube responder o quesito.  

 Dessa forma, a partir da pesquisa, constata-se que os 

estudantes de Nutrição têm maior interesse sobre o assunto. 

Os de Arquitetura  obtiveram um percentual maior no quesito de 

autoavaliação que já sabe o suficiente acerca do tema. 

Entretanto, o interesse em aprender mais teve os maiores 

percentuais em ambos os cursos.   

 Domingues, Araújo e Gigante (2004), evidenciou em sua 

pesquisa que grande parte da amostra (60,8%) relatou 

interesse em aprender mais acerca de exercício físico e saúde, 

assim como no referente estudo. Cerca de 20,6% da amostra 

disse já saber o suficiente, 5,6% não achava necessário saber 

sobre esse assunto e 12% não tinha nenhum conhecimento, 

evidenciando, dessa forma, pressupondo de acordo com os 
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dados da pesquisa realizada em 2004, com o presente estudo 

que nos dias atuais o índice de pessoas que não tem 

conhecimento diminuiu bastante. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo evidenciou que apesar dos 

universitários de ambos os cursos estudados apresentarem um 

IMC dentro da normalidade, os universitários do curso de 

Nutrição apresentaram uma média de IMC significativamente 

menor, em relação aos de Arquitetura, assim como um melhor 

nível de atividade física e menor índice de sedentarismo, bem 

como em relação tempo reservado ao descanso, em que os 

estudantes de Nutrição obtiveram uma diferença estatística 

significante em relação aos de Arquitetura, acreditando-se esse 

ser um fator primordial para os resultados obtidos quanto ao 

nível de atividade física. Quando relacionado o grau de 

informação acerca de saúde, levou-se em consideração que os 

estudantes de Nutrição são mais expostos a informações 

acerca desta temática, não se comprovou diferença estatística 

sobre a relação de tais, necessitando de mais estudos acerca 

do tema proposto. O desejo em aprender mais acerca do tema 

exercício físico e saúde obteve prevalência em ambos os 

cursos.   

Diante do exposto, apesar do curso de Nutrição obter 

mais informações relativas não somente da importância, mas 

da necessidade de hábitos saudáveis, como prática regular de 

atividade física, para manutenção, recuperação e prevenção de 

diversas doenças, assim como de uma melhora na qualidade 

de vida das pessoas, acredita-se que esse fator não é 

primordial para a melhora no nível de atividade física dos 
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mesmos, visto que nos dias atuais a mídia está cada vez mais 

presente na vida dos indivíduos, trazendo consigo informações 

relativas a todos os assuntos. Então, o fato do curso da área da 

saúde ter obtido melhores níveis de atividade física, além do 

fato de ser mais exposto a essas informações, pode ser pelo 

fato de ter maior interesse e consequentemente maior prazer 

na realização dessas atividades, apesar da rotina e do tempo 

restrito que a faculdade impõe aos estudantes. De toda forma, 

são necessários mais estudos acerca do tema. 
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RESUMO: Recursos ergogênicos são substâncias capazes de 
aprimorar o desempenho esportivo. Dentre os ergogênicos 
nutricionais, destaca-se a cafeína, um alcalóide que pertence 
ao grupo das drogas classificadas como as metilxantinas (1,3,7-
trimetilxantina). Este trabalho teve como objetivo realizar uma 
revisão de literatura sobre os efeitos agudos da ingestão de 
cafeína no desempenho atlético e alterações cardiovasculares 
durante exercício. Foram utilizadas as base de dados 
MEDLINE, Pubmed, LILACS e SCIELO, artigos no idioma 
inglês e no intervalo de tempo dos últimos 4 anos, utilizando 
como descritores: caffeine, exercise e dietary supplements. Os 
estudos mostraram que a suplementação com cafeína 
relacionado ao desempenho induziu um aumento significativo 
no tempo até a exaustão dos exercícios, menor taxa de fadiga 
durante o teste e o aumento da taxa de desenvolvimento de 
força. Quanto aos efeitos cardiovasculares, foi identificada uma 
elevação da frequência cardíaca em doses superiores a 4mg/kg 
e aumento de lactato sanguíneo. Concluiu-se portanto, que o 
efeito ergogênico da cafeína sobre a performance em 
exercícios físicos é capaz de auxiliar no desempenho esportivo, 
no entanto, novos estudos devem ser direcionados para 
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confirmar se a suplementação de cafeína tem efeito ergogênico 
sob os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em 
ADORA2A e CYP1A2, desta forma direcionar os profissionais 
nutricionistas quanto a funcionalidade, dosagem e segurança 
durante a prescrição.  
Palavras-chave: Cafeína. Recurso ergogênico. 

Suplementação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Recursos ergogênicos são substâncias utilizadas com o 

propósito de aprimorar a capacidade de realizar uma atividade 

física ou desempenho esportivo, pela intensificação da potência 

física, a força mental e a eficácia mecânica. São classificados 

em: mecânicos, fisiológicos, psicológicos, farmacológicos e 

nutricionais (DOS REIS et al., 2017). Dentre os ergogênicos 

nutricionais, estão inclusos alimentos e bebidas que contêm 

alguma substância ativa, como a cafeína, capaz de 

potencializar o rendimento no exercício, prevenindo ou 

retardando a fadiga (GRGIC et al., 2018). 

A cafeína é um alcalóide que pertence ao grupo das 

drogas classificadas como as metilxantinas (1,3,7- 

trimetilxantina), encontrada no café, chocolate, chás, bebidas 

energéticas, refrigerantes à base de cola e guaraná (NEHLIG, 

2018). Em seres humanos, a cafeína é metabolizada no fígado 

pela enzima do citocromo P450 1A2 (CYP1A2), sendo a meia-

vida da cafeína de aproximadamente 4-5 horas (DOEPKER et 

al., 2016). 

Na busca por métodos para melhoria do rendimento, 

educadores físicos, nutricionistas, médicos e cientistas têm 

pesquisado inúmeros recursos ergogênicos no intuito de 



INGESTÃO DE CAFEÍNA COMO RECURSO ERGOGÊNICO ASSOCIADO AO 

DESEMPENHO FÍSICO: UMA REVISÃO ATUALIZADA 

1068 
 

potencializar a performance atlética ou atenuar os mecanismos 

causadores de fadiga de seus atletas. A cafeína é uma ajuda 

ergogênica, com uma ampla gama de capacidades através de 

múltiplos mecanismos. Para mitigar essa perda de desempenho 

esperada, alguns profissionais recomendaram um período de 

abstinência pré-competição para restaurar os benefícios de 

desempenho ideal da suplementação de cafeína (PICKERING; 

KIELY, 2018). 

De acordo com Ali et al. (2016), os autores pontuam 

alguns fatores primordiais como a intensidade do exercício, 

quantidade de cafeína ingerida e horário de oferta do produto 

antes ou após o exercício podem influenciar sua ação na 

performance durante o exercício. 

Deste modo, o aspecto ergogênico da cafeína, o 

consumo por atletas, não-atletas saudáveis e cardiopatas que 

utilizam esta substância para melhoria do desempenho físico, 

deve ser melhor explanado com base na literatura atualizada. 

Portanto, este estudo teve como objetivo realizar uma revisão 

de literatura sobre os efeitos agudos da ingestão de cafeína no 

desempenho atlético e alterações cardiovasculares durante o 

exercício.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através de uma 

revisão da literatura, que envolve a recolha e análise de vários 

artigos científicos relativos ao tema escolhido. Para o 

levantamento bibliográfico, realizou-se buscas de dados nas 

bases eletrônicas MEDLINE (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online), Pubmed, LILACS (Literatura Latino-
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Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e SCIELO 

(Scientific Electronic Library Online), no intervalo de tempo dos 

últimos 4 anos, utilizando os termos indexadores: caffeine,  

exercise, dietary supplements.  

Dos 62 artigos pesquisados, 40 foram selecionados. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos no 

idioma inglês, no intervalo temporal de 2014 a 2018, que 

contemplassem ensaios clínicos com suplementação de 

cafeína durante testes/exercícios físicos. Como critérios de 

exclusão, foram descartados os artigos que não pertenciam ao 

intervalo de tempo de 2014 a 2018, estudos em modelos aimais 

e os que não apresentavam relação com atividade física. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a absorção, a cafeína é metabolizada no fígado 3-

5 horas após o consumo, através da ação das enzimas do 

citocromo P450, quando é convertida nos metabólitos ativos: 

paraxantina (84%), teobromina (12%) e teofilina (4%) 

(ALHARBI; XU; GOODACRE, 2015), conforme demonstrado na 

Figura 1.  

Enquanto alguns estudos utilizando altas doses de 

cafeína relataram efeitos ergogênicos em atividades de 

resistência, também foram demonstrados efeitos pronunciados 

nas respostas fisiológicas ao exercício, incluindo aumento da 

freqüência cardíaca (FC), duplicação dos níveis de 

catecolaminas, maiores níveis de lactato no sangue e aumento 

da taxa de níveis de ácidos graxos (AG) e glicerol em muitos 

indivíduos. A ingestão de altas doses de cafeína também 

produziu efeitos colaterais como desconforto gastrointestinal, 

nervosismo, confusão mental, incapacidade de concentração e 
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perturbação do sono em alguns indivíduos, especialmente os 

usuários habituais de cafeína leve (SPRIET, 2014). 

 

Figura 1. Principais vias e enzimas envolvidas na degradação 
de cafeína, fórmulas estruturais da cafeína e de seus três 
metabólitos derivados. 

 
Fonte: Nehlig (2018). 

Tanto a cafeína quanto o suco de beterraba têm efeitos 

ergogênicos no desempenho do ciclismo de endurance. Neste 

sentido, Lane et al. (2014) investigaram o efeito desses 

suplementos no desempenho de um teste de tempo de ciclismo. 

Os ciclistas consumiram uma goma com cafeína (3 mg/kg-1, 40 
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minutos antes do teste) ou suplementação concentrada de suco 

de beterraba (8,4 mmol de nitrato 2 horas antes do teste) ou 

cafeína + suco de beterraba, ou o controle. Os autores 

constataram que não houve efeito da suplementação de suco 

de beterrada isolado em comparação com o controle ou quando 

combinado com cafeína. Concluiu-se assim, que a cafeína 

administrada na forma de goma aumentou o desempenho do 

ciclismo, em um tempo de teste com duração de 50-60 minutos. 

Nos estudos realizados por Cheng et al. (2016) e 

Smirmaul et al. (2017), foi demonstrado um efeito de redução 

da fadiga e eficácia no tempo da atividade proposta. Cheng et 

al. (2016) realizaram uma suplementação de 6 mg/kg de 

cafeína em jogadores de basquete, uma hora antes de um teste 

de ciclagem aos 3 minutos.  

Enquanto que o estudo de Smirmaul et al. (2017) foi 

realizado com ciclistas, que foram submetidos ao teste de 

exercício incremental em cicloergômetro, após a ingestão de 

cafeína na dosagem de 4 mg/kg, no qual apresentou efeito 

positivo com uso de cafeína no desempenho do exercício de 

ciclismo de alta intensidade em hipóxia moderada parece ser 

mediado pela redução induzida pela cafeína na percepção do 

esforço e melhora do humor, ao invés da redução da fadiga 

neuromuscular. 

Segundo o estudo realizado por Arcoverde et al. (2017), 

a ingestão de 5 mg/kg de cafeína antes dos exercícios de alta 

intensidade, não apresentou um resultado eficaz na melhoria da 

atividade anaeróbica. A cafeína não demonstrou efeito sobre a 

resistência do exercício durante a crise supra-máxima. Os 

resultados do estudo de Tinsley et al. (2017) não apresentaram 

benefícios com uso da cafeína também em exercício de 

resistência corporal. Uma justificativa encontrada foi que a taxa 
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de metabolismo da cafeína é bastante diferenciada entre os 

indivíduos devido à variabilidade da enzima hepática CYP1A2, 

que causa diferentes respostas à cafeína (OWENS, 2015).   

No estudo de Suvi et al. (2017), foi realizado 2 

caminhadas constantes (60% do consumo de oxigênio 

termoneutro em esteira até exaustão voluntária) em ambiente 

quente e seco (temperatura 42°C; umidade relativa 20%) cuja 

ingestão aguda de cafeína foi de 6mg/kg. Sob os efeitos de 

estresse pelo calor, a cafeína reduziu a percepção de esforço e 

fadiga nos homens, mas não nas mulheres.  

A ingestão de uma solução de carboidrato de 6,4% com 

4 mg/kg de cafeína antes e durante uma partida de badminton 

observou que a acurácia de curto alcance foi melhorada, 

mantendo a exatidão do serviço, o tempo de antecipação e as 

ações de sprint em quadras (CLARKE; DUNCAN, 2016). A 

cafeína apresentou melhor eficácia como ergogênico no estudo 

de Diaz-Lara et al. (2016), no qual os atletas ingeriram 3 mg/kg 

de cafeína e obtiveram melhoria com relação a intensidade e o 

desempenho físico durante sucessivos combates de Jiu-Jitsu.  

De acordo com o estudo de Boyett et al. (2016), que 

investigaram o efeito benéfico da cafeína (6 mg/kg) para o 

desempenho de ciclismo de 3km, influenciado pela hora do dia 

e o status de treinamento, ambos os indivíduos não treinados e 

treinados melhoraram o seu desempenho após a 

suplementação de cafeína pela manhã.  

A administração de cafeína pode aumentar a capacidade 

de exercício, segundo o estudo realizado por Ribeiro et al. 

(2016), os resultados indicam que a ingestão imediata de 

cafeína (6 mg/kg) pode reduzir o nível de fadiga muscular e 

preservar a força da perna durante o teste.  
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A redução induzida pela cafeína na fadiga 

neuromuscular pode, por sua vez, explicar pelo menos parte da 

percepção reduzida de esforço e melhor desempenho de 

endurance encontrado após ingestão de cafeína em estudos 

hipóxicos (STADHEIM et al., 2015). De fato, há evidências 

crescentes de que a percepção do esforço está relacionada ao 

comando motor central, isto é, a atividade de áreas motoras e 

pré-motoras do córtex que levam a contrações musculares 

voluntárias (DEMORREE et al. 2014; ZÉNON et al., 2015). 

Observou-se que doses moderadas a altas de cafeína 

ingeridas 1 hora antes e durante o exercício aumentam o 

desempenho do exercício de endurance em ambientes 

laboratoriais e esportivos. Baixas doses de cafeína (≤3 mg / kg 

bm, 200 mg) tomadas antes do exercício também aumentam o 

desempenho atlético, e evidências recentes demonstraram um 

efeito ergogênico de doses baixas e muito baixas de cafeína 

tomadas tardiamente em exercícios prolongados. Baixas doses 

de cafeína (200 mg) também mostraram melhorar a vigilância, 

estado de alerta e humor, e melhorar os processos cognitivos 

durante e após o exercício extenuante. Portanto, o efeito 

ergogênico de baixas doses de cafeína parece resultar de 

alterações no sistema nervoso central (SNC) (SPRIET, 2014) 

O estudo de Urry e Landolt (2015) verificou que a cafeína 

tem a capacidade de se ligar aos recetores A1 e A2A e 

apresenta um efeito antagônico ao da adenosina, ou seja, ao 

invés de inibir a atividade neuronal, atua no sentido de estimular 

a mesma. Sabe-se que o consumo de cafeína leva ao aumento 

da concentração de dopamina, o neurotransmissor responsável 

por estimular a libertação dos hormônios adrenalina e 

noradrenalina ao nível das glândulas suprarrenais, sendo a sua 

regulação feita pelos receptores de adenosina A2A. De acordo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5306327/#CR46
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5306327/#CR16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5306327/#CR54
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com a Tabela 1, é apresentado quanto ao efeito da ativação da 

adenosina e da cafeína de acordo com os resultados do estudo 

de Urry e Landolt (2015).  

 

Tabela 1. Efeitos da ativação do receptor da adenosina. 

Efeitos da ativação 

Ligação da Adenosina 

(inibe o SNC) 

Ligação da cafeína 

(excita o SNC) 

 Regula o ciclo do sono e nível 

de excitação; 

Possivel alteração ao nível do 

ciclo de sono e da excitação; 

Controle motor Melhoria do desempenho motor 

e resistência a fadiga; 

Dilatação dos vasos sanguíneos Constrição dos vasos 

sanguíneos; 

Regulação da FC e temperatura 

corporal 

Aumento da FC e temperatura 

corporal 

Legenda: FC: Frequência Cardíaca; SNC: Sistema Nervoso Central. 
Fonte: Urry e Landolt (2015). 

Em um estudo realizado com ciclistas, foi examinado o 

efeito da baixa-dose (1,5 mg/kg) e dose moderada (2,9 mg/kg) 

de cafeína ingerida tardiamente no exercício e 40 minutos antes 

de um tempo de julgamento, resultou na melhora no 

desempenho. Além disso, a dose moderada melhorou o 

desempenho em maior grau do que a baixa-dose (TALANIAN; 

SPRIET, 2016).  

 Em um estudo de revisão que investigou os efeitos da 

cafeína em humanos, com dose de cafeína ≥ 45 min 

consumidos antes do teste ou do desempenho de resistência, 

foram observados resultados significativos no desempenho de 

endurance em três dos seis estudos, que descobriram que a 
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cafeína reduziu o esforço percebido durante as medidas de 

desempenho significativamente mais do que as condições de 

controle. Com base nos estudos revisados, há evidências que 

apóiam o uso da cafeína como uma ajuda ergogênica para 

melhorar o desempenho em ciclismo e corrida de endurance 

com dose de cafeína entre 3-8,1 mg/kg (HIGGINS et al., 2016). 

A cafeína pode ser eficaz para melhorar a qualidade das 

tarefas balísticas de intenção máxima durante o treinamento e 

a competição. Concluiu-se que a ingestão de cafeína (5mg/kg) 

aumentou o desempenho do salto vertical em atletas colegiados 

que competem em esportes envolvendo tarefas de intensidades 

altas. Foi demonstrado um aumento da taxa de 

desenvolvimento de força e/ ou produção de forca máxima 

durante o salto (FITZGERALD et al., 2016).  

O estudo realizado por Arazi; Hoseinihaji; Eghbali (2016) 

avaliou os efeitos de diferentes doses de cafeína (2 mg/kg e 5 

mg/kg) no desempenho, na percepção do esforço percebido e 

na percepção da dor em atletas adolescentes do sexo feminino 

do karatê. Os resultados sugerem que a dose de cafeína de 5 

mg/kg parece melhorar a percepção do esforço percebido e a 

percepção da dor em atletas do sexo feminino de karatê.  

A cafeína aumentou o lactato sanguíneo, diminui as 

classificações e aumentou a FC durante o exercício, em 

ciclistas que ingeriram uma cápsula contendo 5 mg/kg-1 de 

cafeína durante o exercício (GLAISTER et al., 2016). Em um 

estudo randomizado, placebo-controlado realizado com 

indivíduos saudáveis que ingeriram 400mg de cafeína, seguido 

por um teste de esforço máximo até a exaustão, resultou que 

durante a recuperação, a FC, pressão arterial média (PAM) e a 

pressão arterial diastólica (PAD) permaneceram elevadas com 

cafeína (BUNSAWAT et al., 2015). 
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Beaumont et al. (2017) avaliaram os efeitos da 

suplementação de cafeína no desempenho de endurance 

durante 4 semanas. Verificou-se que a ingestão crônica de uma 

dose baixa de cafeína desenvolveu tolerância em consumidores 

com baixa cafeína. Portanto, indivíduos com baixa ingestão 

habitual devem privar-se de suplementação crônica para elevar 

ao máximo os benefícios de desempenho da ingestão aguda de 

cafeína. 

Puente et al. (2017) observaram que 3 mg/kg de cafeína 

pode ter um efeito ergogênico eficaz para aumentar o 

desempenho físico em jogadores de basquete. No entanto, os 

jogadores mostraram uma maior prevalência de insônia após o 

jogo e aumento do número de impactos corporais sem modificar 

a FC. Resultados do estudo de Suvi et al. (2017), demonstraram 

que a ingestão aguda de cafeína de 6mg/kg  aumentou os níveis 

de FC e lactato sanguíneo durante o exercício no calor, mas 

não teve impacto sobre a termorregulação ou capacidade de 

resistência em ambos os sexos. 

Por outro lado, a FC cardíaca foi maior na condição de 

cafeína quando comparada ao placebo segundo o estudo de 

Smirmaul et al. (2017) com ciclistas, obtendo uma ingesta de 

4mg/kg. Foi obtido resultado semelhante, com  dosagem 

diferente no estudo de Polito; Souza; França (2017), cujo 

indivíduos treinados de ambos os sexos, com ingestão de uma 

bebida energética com 2,5 mg/kg de caféina resultou no 

aumento da FC.  

Praticantes de poling duplo durante o exercício 

submáximo, relataram menor dor nos braços  com ingestão de 

4,5mg/kg de cafeína. No entanto, foi relatado aumento da FC 

associada ao aumento da ventilação, lactato sanguíneo, glicose 

e adrenalina (STADHEIM et al., 2015). Já no estudo de 
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Fernández-Elías et al. (2015), em que foram utilizadas as 

concentrações de 0,5/1,5/3,0 e 4,5 mg/kg de cafeína, o 

aumento da pressão arterial (PA) não foi observado, 

demonstrando que em concentrações menores, a cafeína 

ergogênica não altera as respostas cardiovasculares pós-

exercício.  

A PAS e a FC aumentaram significativamente após a 

conclusão da bateria de testes, em indivíduos sobreviventes de 

câncer de próstata que consumiram uma dosagem de 6,04 ± 

0,16 mg/kg (-1) de cafeína anidra 1 hora antes do exercício, 

quando comparado com o placebo, induzindo melhorias na 

capacidade de exercício e força muscular (CORNISH; BOLAM; 

SKINNER, 2015). 

Em um estudo randomizado, placebo-controlado, duplo-

cego, conduzido com 12 homens adultos saudáveis com 

experiência em corrida de resistência amadora, o consumo de 

cafeína não melhorou o desempenho de uma corrida de 800 m 

em corredores de jejum noturno, quando comparado com a 

ingestão do café descafeinado. Além disso, não foram 

observadas alterações no índice de esforço percebido, valores  

de PA ou glicose sanguínea e concentrações de lactato entre 

os dois grupos (MARQUES et al., 2018). 

 O estudo de Salinero et al. (2014) avaliou as alterações 

psicofisiológicas e efeitos colaterais resultantes da ingestão de 

uma bebida energética com cafeína (3 mg cafeína/ kg de massa 

corporal) 60 minutos antes de uma sessão de treinamento 

regular e medidas de desempenho e efeitos colaterais por 24 

horas após a ingestão dessas bebidas com individuos 

treinados. Em comparação com a bebida placebo, a ingestão 

da bebida energética cafeinada aumentou a percepção da força 

muscular e reduziu fadiga geral na manhã seguinte, após a 
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ingestão da bebida. Além disso, a bebida energética cafeinada 

aumentou a prevalência de efeitos colaterais como insônia e 

nervosismo em ambos os participantes do sexo masculino e 

feminino de uma maneira semelhante.  

A saúde pública e a ação política devem ser tomadas 

para mitigar os efeitos negativos à saúde e os desafios de 

saúde pública associados à bebidas energética (BE). Primeiro, 

a FDA deve considerar a regulamentação da BE como uma 

categoria separada, exigindo uma rotulagem clara do teor total 

de cafeína e açúcar em referência às quantidades diárias 

recomendadas, e impondo um limite superior para a cafeína 

com base nas evidências atuais. Como o marketing é 

amplamente voltado para os esportistas, a exposição à 

produtos de BE pode ser reduzida consideravelmente, 

a evidência sobre os efeitos adversos de saúde está 

crescendo. Em paralelo, pesquisas futuras devem continuar a 

melhorar a qualidade das evidências sobre os efeitos da BE na 

saúde, com atenção especial para estudos observacionais com 

maior tempo de seguimento, populações mais heterogêneas e 

os efeitos de outros constituintes de BE (AL-SHAAR et al., 

2017). 

Estudos apontam diversos fatores que sustentam a 

variação inter-individual, uma personalização diferenciada e 

específica do contexto das diretrizes de ingestão de cafeína, 

específicas da biologia, histórico e da situação competitiva de 

um indivíduo. Evidências recentes aconselham que a ingestão 

diária de cafeína é influenciada pela genética do indivíduo, 

como ações dos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em 

ADORA2A e CYP1A2 demonstram ter impacto no consumo 

habitual da cafeína. Além disso, os SNPs podem afetar os 

efeitos ergogênicos, com portadores do alelo C do CYP1A2 
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(rs762551), podendo ocasionar redução de desempenho 

(GUEST et al., 2018; RAHIMI, 2018). 

Puente et al. (2018) investigaram a variante genética do 

polimorfismo -163C>A do gene CYP1A2 sobre os efeitos 

ergogênicos da cafeína em jogadores de basquete de elite. Os 

participantes ingeriram 3 mg/kg-1 de cafeína ou placebo 60 

minutos antes de realizar 10 repetições das séries: teste de 

salto de Abalakov seguido pelo Teste de Mudança de Sentido 

e Aceleração. Verificou-se que a cafeína proporcionou aumento 

na altura do salto de Abalakov em média de 2,9 ± 3,6% nos 

homozigotos AA, enquanto este efeito não foi significativo para 

os portadores do alelo C. Concluiu-se a partir destes resultados 

que polimorfismo -163C>A do gene CYP1A2 alterou 

minimamente a ergogenicidade derivada do consumo de uma 

dose moderada de cafeína. 

 

CONCLUSÕES  

 

A cafeína é uma das substâncias que vêm sendo 

utilizadas por atletas de diferentes modalidades esportivas, na 

tentativa de otimizar o desempenho físico devido ao seu  

potencial ergogênico. 

O efeito ergogênico da cafeína sobre a performance em 

exercícios físicos auxiliou no desempenho esportivo com base 

na literatura atualizada, desta forma podemos nortear os 

profissionais quanto a funcionalidade, dosagem e segurança 

durante a prescrição.  

A ingestão de cafeína entre 1,5 a 6 mg/kg de peso, 

induziu aumento da força, melhoria da resistência, redução da 

fadiga muscular e elevou a taxa de oxidação de gorduras. 

Entretanto, é necessária a realização de novos estudos, com 
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um padrão uniforme de protocolos. Permitindo-se assim, 

nortear um maior impacto sob a ingestão, principalmente para 

competições sequenciais realizadas em curto tempo. Um 

campo amplo de estudo é provavelmente da utilidade prática 

para atletas e profissionais. No entanto, vale ressaltar que a 

administração de dosagens elevadas de cafeína pode 

desencadear alguns efeitos deletérios para o usuário, 

colocando em risco a sua integridade física. 

Estudos futuros devem ser direcionados para confirmar 

se a suplementação de cafeína tem efeito ergogênico sob os 

SNPs em ADORA2A e CYP1A2, que parecem ter impacto no 

consumo habitual da cafeína em profissionais de alta 

perfomance.  

Com relação a análise das repercussões do sistema 

cardiovascular, a cafeína também pode aumentar a FC e lactato 

sanguíneo durante atividade física. Esses fatos demonstram a 

necessidade de mais ensaios clínicos bem estruturados 

metodologicamente para comprovar o efeito à longo prazo, o 

tipo de exercício, o estado nutricional, além da tolerância da 

cafeína que pode influenciar a análise dos resultados 

apresentados por esses diferentes estudos. 
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RESUMO: A forma como os indivíduos percebem e analisam o 
seu corpo é influenciada fortemente pela pressão social. O 
anseio de obter resultados rápidos faz com que algumas 
pessoas busquem substâncias que podem potencializar os 
efeitos desejados sem, contudo, se informar acerca do correto 
uso. Dentre os inúmeros suplementos, a leucina, isoleucina e 
valina – aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) têm 
ganhado certa atenção pelas suas propriedades fisiológicas. 
Sendo assim, este estudo investigou, através de levantamentos 
bibliográficos, o uso de suplementos em frequentadores de 
academias e o efeito da suplementação de leucina na síntese 
proteica muscular, tanto em humanos quanto em ratos, 
averiguando o que há publicado acerca do tema. Observou-se 
que a obtenção da hipertrofia está relacionada ao perfil de 
aminoácidos, principalmente da leucina, à rápida absorção 
intestinal de seus aminoácidos e peptídeos e à sua ação sobre 
a liberação de hormônios anabólicos. Devido às 
particularidades da ingestão proteica, é fundamental o 
acompanhamento nutricional para uma suplementação que 
seja efetiva. Embora a leucina seja um potencial sinalizador 
celular para o ganho de massa muscular em situações 
anabólicas e possa atenuar a perda de massa muscular em 
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situações catabólicas, é importante estar atento também a 
fatores extra suplementação. Conclui-se que é necessário a 
realização de estudos empíricos, especialmente com humanos, 
visto que a maioria dos estudos atualmente são realizados com 
animais.  
Palavras-chave: Leucina. Suplementação. Síntese Proteica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

            A valorização da beleza física, tem sido um 

comportamento comum na sociedade atual, em que a busca por 

melhorias no corpo e na aparência física está presente.  O 

exercício físico demonstrou-se ao longo dos anos como uma 

forma essencial de manter a saúde física e psicológica. No 

entanto, o exercício físico pode surgir em contornos menos 

saudáveis, demonstrando-se em alguns casos como uma 

adição comportamental (AMORIM, 2017).  

           Algumas pessoas se preocupam com a saúde durante a 

busca pelos atuais padrão de beleza, outras apenas buscam o 

ganho imediato e muitas vezes irresponsável daquilo que 

almejam. Observa-se que essas pessoas são jovens e adultos, 

independente do sexo, que buscam um mesmo padrão 

corporal, corpos esguios, músculos à mostra e abdomens 

definidos (SILVA, 2015).  

            Ainda nesse cenário, o homem contemporâneo que 

incessantemente busca um corpo perfeito, e um bom 

condicionamento físico, entende que o cuidado com a 

alimentação é um importante caminho para a obtenção de seus 

objetivos. A forma como os indivíduos percebem e analisam o 

seu corpo é influenciada fortemente pela pressão social, que 

estabelece um padrão de beleza a ser atingido. Este anseio de 
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obter resultados rápidos faz com que algumas pessoas 

busquem também substâncias que acreditam que podem 

potencializar os efeitos desejados sem, contudo, se informar 

acerca do correto uso e se realmente precisam ou podem 

utilizá-las. Dentre essas substâncias, destaca-se o suplemento 

(SOARES, 2014). 

           No que se refere à alimentação dos praticantes de 

atividades físicas, é importante considerar os aspectos ligados 

ao seus pesos e composições corporais, para manter a 

disponibilidade de substratos durante e após os exercícios. 

Dentre os meios que são procurados, para se obter os 

nutrientes necessários a suas atividades vitais, o consumo de 

suplementos faz-se presente na rotina de muitos 

frequentadores de academias de ginásticas e o ambiente 

costuma ser propício ao uso desses produtos.  

           Entretanto, de acordo com Silva (2015), basta observar 

os praticantes de musculação em academias, para perceber, 

que muitas vezes, não há nessa prática, nenhuma preocupação 

com o aspecto saúde durante a busca de massa muscular, por 

exemplo. Ou seja, os praticantes querem resultados rápidos a 

qualquer custo, e em curto prazo, muitas vezes utilizando meios 

não adequados, ou utilizando meios que comprovadamente 

trazem benefícios, mas de maneira incorreta e indiscriminada, 

como é o caso de alguns suplementos.  

           Quando usado de forma correta, os suplementos ajudam 

na melhoria da força e desempenho do atleta profissional e dos 

praticantes de atividades esportivas. Os principais efeitos 

desejáveis obtidos com o uso de suplementos incluem: 

aumento das reservas energéticas, aumento da mobilização de 

substratos para os músculos ativos durante os exercícios 



O CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E O EFEITO DA 
SUPLEMENTAÇÃO DE LEUCINA NA SÍNTESE PROTEICA MUSCULAR: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

1087 
 

físicos, aumento do anabolismo proteico, diminuição da 

percepção subjetiva de esforço e reposição hidroeletrolítica 

adequada (AMORIM, 2017). 

           Dentre os inúmeros suplementos, a leucina, isoleucina e 

valina – aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) – são 

componentes essenciais na dieta humana, representam um 

terço de toda nossa proteína muscular e, ultimamente, têm 

ganhado certa atenção pelas suas propriedades fisiológicas 

(POSSEBON; DE OLIVEIRA, 2016).  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

          Foi realizada uma revisão sistemática dos artigos 

publicados na literatura científica, a partir das bases de dados 

do Portal de Periódicos CAPES, Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google 

acadêmico, entre 2000 e 2018, de língua portuguesa. Para a 

localização dos artigos publicados na base de dados utilizaram-

se os seguintes critérios de inclusão: artigos que relatam o 

assunto publicado no banco de dados; descritores – palavras-

chaves: leucina, hipertrofia, síntese proteica e também 

descritores – palavras-chaves: suplementos, academia (no 

campo de títulos). 

           De acordo com Medina e Pailaquilén (2010), a RS 

permite após uma ampla e cuidadosa leitura resumir os dados 

existentes, refinar hipóteses, estimar tamanhos de amostra e 

ajudar a definir agendas de trabalhos futuros com os dados 

obtidos a partir dos sujeitos analisados. Por este motivo, o 

presente artigo assinala a revisão sistemática como opção para 
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reunir informações que possibilitem a elucidação de temas 

pertinentes.  

           Assim, foi realizada uma leitura cuidadosa dos resumos 

dos artigos, excluindo-se os artigos repetidos e que não se 

enquadraram nos critérios de inclusão deste levantamento.  

Além disso, foram excluídos os artigos que não foram 

produzidos no Brasil. Posteriormente os dados extraídos foram 

analisados conforme os objetivos gerais e específicos do 

presente estudo por meio de uma busca mais sistemática 

daqueles dados que selecionados como mais importantes para 

compreender e interpretar o fenômeno estudado. 

           Ao final, foram selecionados e utilizados alguns artigos 

para esta revisão. Após a seleção, os artigos passaram por uma 

leitura criteriosa e, então, foram sintetizadas as informações 

consideradas mais relevantes de acordo com o objetivo dessa 

pesquisa. Posteriormente, realizou-se a análise de conteúdo, 

cotejo e discussão dos resultados obtidos a partir da 

categorização e análise final dos dados pesquisados na revisão 

da literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM 

ACADEMIAS 

 

           A busca pela musculação nas academias com o intuito 

de melhorar a qualidade de vida, a saúde e a aparência 

demonstra seus benefícios e resultados em diferentes 

segmentos da população, desde os mais jovens até os idosos. 

Esta prática é considerada um exercício físico completo e 



O CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E O EFEITO DA 
SUPLEMENTAÇÃO DE LEUCINA NA SÍNTESE PROTEICA MUSCULAR: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

1089 
 

seguro. Sua execução é indicada para todas as pessoas, desde 

que haja acompanhamento de um profissional de Educação 

Física que adeque as atividades para as características de cada 

pessoa. Os exercícios e pesos propostos variam de acordo com 

a idade, as condições físicas e os objetivos desejados com o 

treinamento (SIMÕES et al., 2011). 

           Nos últimos anos, houve um aumento da preocupação 

dos indivíduos com a estética e a saúde. Em especial a busca 

por mais qualidade de vida. Devido a propagação pela mídia de 

padrões de beleza atualmente há uma procura crescente por 

meios e métodos para se obter o corpo e o estilo de vida 

desejado o que influenciou a expansão das academias pelo 

país. 

           Segundo dados da International Health, Racquet & 

Sportsclub Association (IHRSA), por meio da pesquisa Global 

Report 2015, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos 

países que investem em academias, e é o maior no setor na 

América Latina. Está entre os 18 países com maior número de 

academias por habitante. 

           De acordo com Lima e Chagas (2008) o conceito de 

musculação pode ser o seguinte: “a musculação é um meio de 

treinamento caracterizado pela utilização de pesos e máquinas 

desenvolvidas para oferecer alguma carga mecânica em 

oposição ao movimento dos seguimentos corporais”. 

           São inúmeros os benefícios da prática desta atividade, 

Baldissera (2017), em seu estudo com praticantes de 

musculação relata que:  
 “Os benefícios da prática de musculação 
levantados pela amostra foram 21, como melhora 
do condicionamento físico, estética, sentir-se bem, 
aumento da saúde, ficar menos doente, aumento 
da qualidade de vida, melhora do humor e 
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modificações nos padrões alimentares. 
Interessante apontar que a maioria dos benefícios 
relatados são percebidos apenas depois do 
momento da ocorrência da aderência ao programa 
proposto pelos profissionais que atendem na 
academia de musculação.” 

           Nesse cenário, em que a mídia impõe um padrão de 

beleza, a musculação destaca-se, pois é uma alternativa de 

fácil acesso ao exercício físico que atrai quantidades 

significativas de pessoas, com os mais variados objetivos, 

sendo esta prática atrelada ao consumo de suplementos, em 

que muitos casos, a prioridade é a busca imediata pela 

hipertrofia para a obtenção de músculos mais fortes e 

torneados, bem como por emagrecimento (CUNHA, 2003).  

           Entretanto, a pressa pelo alcance do objetivo e o não 

conhecimento da importância e do papel de um profissional 

capacitado para orientar a utilização desses meios ocasiona o 

uso indiscriminado destas substâncias.  

           Assim, alguns frequentadores de academias de 

musculação, tentam complementar a alimentação com a 

utilização de suplementos, visto que além da prática regular de 

atividade física, a alimentação equilibrada é fundamental para 

a obtenção dos resultados do treinamento. Mas, na maioria das 

vezes, esse uso ocorre sem orientação, sendo resultado de 

indicações de colegas que experimentaram e resolveram 

opinar, de treinadores, ou de buscas em meios eletrônicos e de 

ouvir dizer nas academias de ginástica (ALVES; LIMA, 2009).  

           Os Suplementos Alimentares são recursos ergogênicos 

que geralmente são utilizados para a melhoria da performance 

e desempenho nas atividades físicas, tanto esportivas quanto 

fitness, em especial a Musculação. Suplemento alimentar é o 

produto constituído de pelo menos um desses ingredientes: 
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vitaminas (A, C,complexo B, etc.); aminoácidos (BCAA, 

arginina, ornitina, glutamina) minerais Fe, Ca, K, Zn, etc.); ervas 

e botânicos (ginseng, guaraná em pó);; metabólitos (creatina, L 

carnitina); extratos (levedura de cerveja) ou combinações dos 

ingredientes acima (ARAÚJO et al., 2002).  

           De acordo com a resolução CFN Nº 380, de 2005, do 

Conselho Federal de Nutrição, suplementos nutricionais são 

alimentos que servem para complementar, com calorias, e ou 

nutrientes a dieta diária de uma pessoa saudável, em casos 

onde a ingestão dos mesmos por meio da alimentação seja 

insuficiente, ou quando a dieta requerer suplementação. Por 

sua vez, ainda de acordo com a resolução, suplementos 

Vitamínicos e/ou Minerais são: 

“... alimentos que servem para complementar, com 
outros nutrientes, a dieta diária de uma pessoa 
saudável, em casos onde sua ingestão, a partir da 
alimentação, seja insuficiente, ou quando a dieta 
requerer suplementação; devem conter um 
mínimo de 25% e no máximo 100% da ingestão 
diária recomendada (IDR) de vitaminas e/ou 
minerais, na porção diária indicada pelo fabricante, 
não podendo substituir os alimentos, nem serem 
considerados como dieta exclusiva.” 

           Dantas (2003) relata que os suplementos alimentares 

priorizam aumentar o tecido muscular, ofertar e produzir energia 

para o músculo, minimizar os efeitos da fadiga, reduzir a 

gordura corporal, aumentar o alerta mental, diminuir a produção 

e aceleração da remoção de metabólicos tóxicos do músculo. 

Tendo, portanto, um papel importante tanto em pessoas que 

não praticam exercícios quanto no desempenho de praticantes 

de atividades físicas e de atletas. 
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           A indicação destes suplementos alimentares é de 

responsabilidade dos nutricionistas. No entanto, apenas 20,5% 

das prescrições emergem destes profissionais. Ocorre que 

entre 27,5% a 43,0% das indicações são provenientes de 

educadores físicos, os quais não possuem habilitação para este 

tipo de procedimento, conforme a Lei Federal número 9696 e 

Conselho Nacional de Saúde (DE SIQUEIRA NOGUEIRA; 

SOUZA, 2013). 

           Em estudo Realizado por Pereira e colaboradores, 

(2003), a fonte de indicação mais observada foi a de instrutores 

e professores de academia (31,1%), seguida de amigos 

(15,6%), auto indicação (15,6%), nutricionista (11,1%) e médico 

ou farmacêutico (12,2%). Ou seja, apenas uma pequena 

parcela da amostra recorreu a um nutricionista. 

           Já no estudo de Frade et al (2016), quando se 

questionou sobre as fontes de prescrição ou recomendação de 

suplementos, a mais citada foi a indicação por nutricionistas 

(33,33%), seguida do grupo de professores/instrutores 

(26,20%), Um número que apesar de ser consideravelmente 

maior que o de Pereira e Colaboradores (2003), ainda indica 

uma baixa procura pelos nutricionistas para a prescrição de 

suplementos.  

           De Souza, e Schneider (2016) realizaram um estudo 

empírico bastante abrangente onde avaliaram o conhecimento 

sobre suplementação alimentar de 100 praticantes de academia 

de uma cidade de Minas Gerais. Elas constaram que dos que 

consomem suplementos, 63% seguem as recomendações 

corretas de utilização, porém 37% as ignoram. Grande parte 

recebe indicação de suplementos por amigos (60%); 

nutricionistas (23%) e educadores físicos (17%). O estudo 
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apurou ainda que 16% dos entrevistados sentiram efeitos 

adversos com alguns tipos de suplementos. 

           Entre os suplementos existentes os mais utilizados são 

os fabricados a partir de proteínas, aminoácidos, carboidratos e 

metabólicos, existindo outras bases utilizadas como bebidas 

hidroeletrolíticas, minerais e vitaminas (SILVA, 2017). Dentre 

esses, podemos destacar: o Whey Protein ou proteína do soro 

do leite, muito usada no pós treino, pois tem uma rápida 

absorção e digestão intestinal, o que proporciona elevação da 

concentração de aminoácidos no plasma, que por sua vez 

estimula a síntese proteica nos tecidos. (HARAGUCHI et al. 

2005). 

           Normalmente, a aquisição destes produtos é feita em 

qualquer farmácia ou academia de ginástica sem necessidade 

de prescrição médica e nem de orientação de nutricionistas. A 

Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte 

(SBME) mostrou preocupação com o crescente consumo de 

suplementos alimentares e drogas quando editou sua primeira 

publicação sobre o tema em 2003, em que relatou que o uso 

abusivo de suplementos alimentares envolve muitas vezes um 

comércio ilegal, sem controle dos setores da vigilância sanitária.  

           Em revisão realizada em oito artigos que contemplam o 
objetivo do trabalho de avaliar quem indicou o tipo e o motivo 
do uso do suplemento, Galvão (2017) encontrou que:  
 

“...a grande maioria recebe indicação dos 
professores da academia, seguido pelos amigos 
relatados em todos os oito artigos, a indicação pelo 
nutricionista é muito pouca entre a faixa de 4% e 
34% relatado em poucos artigos, apenas um 
estudo que relatou 75,45% que a indicação teria 
que ser pelo nutricionista.” 
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           De acordo com a ANVISA (2012), no Brasil os 

suplementos que se encontram em formatos farmacêuticos que 

devem ser ingeridos em dose só podem ser comercializados 

depois de pesquisas laboratoriais para obter uma segurança de 

uso, e considerar efeitos colaterais e devem ter registro junto a 

ANVISA para a comercialização. 

           Desse modo, de acordo com Macedo, De Souza e 

Fernandes (2017) a nutrição esportiva, tem como objetivo dar 

suporte nutricional necessário para atletas ou pessoas ativas, a 

fim de que possam ter um desempenho excelente do seu 

potencial em treinamentos e competições, amenizando os 

efeitos negativos do excesso de atividade física sobre o 

organismo humano. 

           Vários especialistas da área da saúde aprovam que uma 

das possíveis soluções para diminuir o uso abusivo de 

suplementos nutricionais sem prescrição apropriada seria 

baseada na educação nutricional realizada com mais 

frequência para o público em geral, educadores físicos ( os 

quais muitas  vezes passam dietas) e em especial para os 

adolescentes, um grupo de risco eminente que vem 

consumindo e tendo cada vez mais acesso a esses produtos.   

 

O EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE LEUCINA NA SÍNTESE 

PROTEICA MUSCULAR 

 

           A leucina, dentre todos os aminoácidos, vem recebendo 

maior destaque por ser secretagogo da insulina e por ser o 

aminoácido mais eficaz em estimular a síntese proteica, reduzir 

a proteólise e, portanto, favorecer o balanço nitrogenado 

positivo. Ela promove a síntese muscular in vivo quando é 
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administrada oralmente em animais.  A construção de proteínas 

é a ação mais conhecida dos aminoácidos. A ação da leucina 

se parece com a ação dos demais vinte aminoácidos, atuando 

como um substrato para a síntese proteica muscular. Contudo, 

a leucina é incorporada nas proteínas de uma forma 

desproporcional no músculo esquelético, e estima-se que 

apenas 9% da leucina seja incorporada nas proteínas 

(LAYMAN, 2002). 

           Os aminoácidos são moléculas orgânicas que servem 

como unidade fundamental na formação de proteínas. Há cerca 

de 300 tipos de aminoácidos, dentro deste grupo 20 deles são 

considerados primários. Entre estes há oito importantes 

aminoácidos, que são denominados como essenciais, são eles: 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina triptofano, 

fenilanina, valina, histidina e arginina (CYNOBER; HARRIS, 

2006).  

           Os aminoácidos de cadeia ramificada – valina, leucina e 

isoleucina - também conhecidos como ACR ou BCAA não são 

produzidos no corpo humano. Portanto, é necessário que se 

faça a ingestão deles através de dieta, ou seja são adquiridos 

pela ingestão de alimentos ou suplementos (HUTSON, 

HARRIS, 2001). 

           Conforme Biesek, Alves e Guerra (2005), a 

suplementação com BCAA geralmente é sugerida devido aos 

seus efeitos ergogênicos que os mesmos apresentam como, 

por exemplo, o auxílio na hipertrofia muscular, sua ação 

anticatabólica, o retardo da fadiga central, a economia dos 

estoques de glicogênio muscular e o aumento dos níveis 

plasmáticos de glutamina após exercício intenso, de forma que 

melhora o sistema imunológico. Carvalho (2003) relata que:  
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“Os aminoácidos mais utilizados sob a forma de 
suplementação alimentar são: glutamina, 
aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, valina, 
isoleucina), arginina, lisina e ornitina. Eles 
geralmente são usados em combinação com a 
ingestão de carboidratos, logo após uma atividade 
física, para favorecer o aumento de massa 
muscular”. 

           Como consequência de novas descobertas, os 

aminoácidos de cadeia ramificada têm recebido atenção 

especial por serem considerados suplementos alimentares 

bastante úteis para indivíduos praticantes de atividades físicas 

(SHIMOMURA et al., 2004). Visto que, os aminoácidos 

essenciais são tão eficientes quanto à mistura completa de 

aminoácidos e, uma mistura de aminoácidos de cadeia 

ramificada é tão eficiente na promoção da síntese proteica 

como todos os aminoácidos essenciais reunidos (MAESTÁ, et 

al., 2008).  

           Os grupos de alimentos de alimentos ricos em leucina 

são carnes, aves e peixes, laticínios e grãos - por serem ricas 

fontes de proteínas, os legumes também são bastante ricos em 

leucina. Além desses, numerosas pesquisas vêm 

demonstrando as qualidades nutricionais das proteínas 

solúveis do soro do leite, também conhecidas como whey 

protein (WERUSTSKY, 1993). O perfil de aminoácidos das 

proteínas do soro, principalmente ricas em leucina, pode, desta 

forma, favorecer o anabolismo muscular. Além disso, Ha e 

Zamel (2003, apud SOUZA et al., 2015), destacam que: 
“O perfil de aminoácidos das proteínas do soro é muito 

similar ao das proteínas do músculo esquelético, 

fornecendo quase todos os aminoácidos em proporção 

similar às do mesmo, classificando-as como um efetivo 

suplemento anabólico”. 
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           A leucina é considerada atualmente não apenas um 

aminoácido constituinte de uma proteína, mas também uma 

substância físico-farmacológica, na qual sua administração é 

capaz de promover efeitos anticatabólicos importantes, assim 

como uma atenuação do catabolismo muscular esquelético 

durante perda de peso, facilitação de um processo de cura ou 

mesmo melhora do turnover proteico muscular esquelético 

(ZANCHI; NICASTRO; LANCHA JR., 2008). De acordo com 

Layman (2002), a leucina participa do nosso metabolismo das 

seguintes formas: 1) como um substrato para a síntese proteica; 

2) como substrato energético; e 3) como um sinalizador 

metabólico. 

           Em estudo posterior, a respeito da ação anticatabólica 

da leucina, Nicastro (2009) confirma que: 
“De fato, a suplementação de leucina parece ser 

mesmo uma estratégia promissora no combate à 

atrofia muscular em diversas situações em que se 

observa diminuição na síntese proteica e/ou 

também aumento da proteólise muscular. 

Entretanto, o balanço proteico é modificado 

singularmente em cada condição atrófica, e a 

contribuição da inibição dos mecanismos de 

síntese e ativação dos mecanismos de proteólise 

é itinerante. Assim, dada a diversidade de cada 

condição atrófica, não é de se surpreender que 

exista também uma relação ideal entre dose e 

efeito em cada situação. O refinamento entre as 

relações entre dose e efeito permitirá que se 

chegue a conclusões inequívocas a este respeito.”  

 

           Ou seja, as ações da leucina dependem diretamente da 

condição fisiológica em que o indivíduo se encontra, sendo, 

portanto, específicas.  Em situações de anabolismo (por 
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exemplo, após o treinamento de força), o papel da leucina é 

sinalizar para o ganho de massa muscular. Já em situações 

catabólicas (por exemplo, desuso da musculatura), o 

aminoácido atua sobre a degradação proteica (ZANCHI; 

NICASTRO; LANCHA JR., 2008). 

           Anthony et al. (2000), em suas pesquisas empíricas, 

objetivando a investigação dos possíveis mecanismos pelos 

quais a leucina estimula a síntese proteica, avaliaram a 

resposta da síntese proteica no músculo esquelético de animais 

que sofreram restrição alimentar por 18 horas e em animais que 

tiveram livre acesso à comida e chegaram a resultados que 

sugeriram que a leucina estimulou a síntese proteica no 

músculo esquelético. Segundo Kimball & Jefferson (2006): 

“esses efeitos acontecem devido à leucina ativar a proteína alvo 

da rapamicina em mamíferos (mTOR), a qual ativa uma cascata 

de eventos bioquímicos intracelulares que culminam na 

fosforilação de proteínas envolvidas na etapa de tradução 

proteica”. 

           Apesar desses dados obtidos, ainda são necessários 

mais estudos para esclarecer essas vias de ativação na síntese 

proteica muscular e hipertrofia. Visto que, de acordo com 

Rodrigues; Cunha e Vasconcelos (2014): 

“(...) a principal via de ativação da síntese proteica 

induzida pela leucina é desencadeada pela ativação do 

complexo mTOR e suas cascatas de reações envolvendo 

proteínas chaves, porém observou-se que existem outras 

vias que ainda estão sendo estudadas e melhor 

aprofundadas.” 

           Em seu estudo com ratos, Vianna (2009), observou que 

os animais (ratos) dos grupos controle -que não ingeriram 

leucina- e em relação ao grupo que ingeriu a leucina 
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apresentaram menor massa de músculo quando comparados 

aos animais adultos. O grupo leucina apresentou maior 

conteúdo do músculo que o grupo controle. Este resultado 

indica que no envelhecimento há redução da massa muscular 

e que a suplementação com leucina atenuou esse declínio 

muscular. Assim, conforme as evidências constatadas pela 

autora, a suplementação com leucina parece ter efeito positivo 

na síntese proteica, ao atenuar a perda de massa muscular, 

além de favorecer a redução da gordura corporal. 

           Já em relação especificamente à anticatabolização 

sabe-se que condições de desuso/imobilização diminuem 

significativamente a síntese proteica muscular, o que acarreta 

a catabolização e influência significativamente atrófica sobre a 

musculatura esquelética (BOOTH; SEIDER, 1979).  

           Em pesquisas bibliográficas, Zanchi (2008) observou o 

potencial antiatrófico da leucina em condições in vivo e in vitro 

viu que ao contrário da síntese proteica, para que a supressão 

proteolítica muscular seja efetiva é necessário um consumo ou 

dose suprafisiológica, o que corrobora com a necessidade de 

um acompanhamento nutricional adequado as especificidades 

de cada indivíduo conforme já mencionado.  

           Corroborando com os estudos apresentados, em 

pesquisa bibliográfica realizada por Rodrigues, Cunha e 

Vasconcelos (2014), observou-se que quando a leucina é 

administrada com carboidrato potencializa-se o efeito da 

síntese protéica muscular. Também se viu que esse aminoácido 

tem o potencial de estimular a liberação de insulina e que sua 

suplementação se mostrou eficaz no processo de síntese 

protéica muscular tanto em humanos como em ratos. A partir 
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da análise dos autores, chegaram também à conclusão de que 

a sua atuação foi bastante eficaz após a atividade física. 

 

CONCLUSÕES  

 

           Diante do exposto, vemos que a obtenção da hipertrofia 

está relacionada ao perfil de aminoácidos, principalmente da 

leucina, à rápida absorção intestinal de seus aminoácidos e 

peptídeos e à sua ação sobre a liberação de hormônios 

anabólicos.  

           Devido às particularidades da ingestão proteica, é 

fundamental o acompanhamento nutricional para uma 

suplementação que seja efetiva. Pois embora a leucina seja um 

potencial sinalizador celular para o ganho de massa muscular 

em situações anabólicas e possa atenuar a perda de massa 

muscular em situações catabólicas, é importante estar atento 

também a fatores extra suplementação (NICASTRO, 2016). 

           A atuação do nutricionista na área esportiva é 

fundamental para um melhor acompanhamento dos indivíduos 

que praticam exercícios físicos (GALVÃO, 2017).  A nutrição 

adequada é a base para um bom desempenho físico uma vez 

que proporciona o combustível ideal para o trabalho biológico e 

as substâncias químicas para extrair e utilizar a energia 

potencial dos alimentos (MACEDO; DE SOUSA; FERNANDES, 

2017).  

           Conclui-se que é necessário a realização de estudos 

empíricos, especialmente com humanos, visto que a maioria 

dos estudos atualmente são realizados com animais e também 

revisões bibliográficas a fim de que as pesquisas já realizadas 

sejam sintetizadas e organizadas com o objetivo de verificar os 
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efeitos já encontrados e aqueles que ainda possuem 

divergências, a respeito deste aminoácido, entre os diferentes 

autores. 

Além disso, faz-se necessário a divulgação das 

competências e habilidades teóricas, éticas e técnicas dos 

nutricionistas para o uso adequado desses produtos e o 

conhecimento acerca da utilização dos mesmos em diferentes 

contextos, para que assim, possam ser realizadas intervenções 

e divulgações acerca do apropriado uso dessas substâncias, a 

fim de que se possa melhorar a qualidade de vida deste público 

consumidor e que sejam evitados problemas decorrentes do 

mau uso. 
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RESUMO: O exercício físico é uma das formas de 

prevenção e tratamento da obesidade e doenças associadas 

como a Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) 

ou Esteatose Hepática que é caracterizada por depósito de 

lipídeos nos hepatócitos do parênquima hepática. Objetivou-se 

revisar a relação entre os efeitos do exercicio físico  na  

esteatose hepática bem como a forma em que pode estar 

atuando a pratica da atividade fisica na redução da gordura 

hepática. Sendo realizada uma revisão de literatura através de 

pesquisa nas bases de dados MEDLINE e SCIELO, utilizando 

a combinação dos seguintes descritores: Esteatose hepática, 

Exercicio fisíco, e suas respectivas traduções no idioma inglês. 

Foram encontrados 108 artigos e destes foram selecionados 6 

artigos, todos os artigos selecionados apresentaram 

metodologias distintas porém semelhanças em seus resultados. 

Pôde-se observar em todos os artigos selecionados que o 

exercício fisico exerceu um efeito positivo na redução da 

prevalência da esteatose hepática. Concluindo que 
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modificações no estilo de vida e o consumo de dieta equilibrada 

pode prevenir e/ou tratar o acúmulo de gordura hepática. 

Palavras-chave: Esteatose hepática. Estilo de vida. Atividade 

física 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) 

é caracterizada por depósito de lipídeos nos hepatócitos do 

parênquima hepática. Foi proposto que quando os ácidos 

graxos excedem a capacidade de remoção do fígado (isto é, via 

as vias de secreção ou oxidação) eles são armazenados como 

triglicerídeos. Uma retenção líquida de triglicerídeos é o pré-

requisito para o desenvolvimento de doença hepática gordurosa 

não alcoólica (DHGNA) que é reconhecido como um 

contribuinte para a patologia de doenças metabólicas (YKI-

JARVINEN, 2010).  

O fígado é considerado a maior glândula composta do 

corpo e o principal órgão metabólico e centro de desitoxicação 

massiva para degradação de álcool e drogas. As principais 

funções incluem o metabolismo de carboidratos, proteínas e 

lipídeos; armazenamento e ativação das vitaminas e minerais; 

formação e excreção de bile; conversão da amônia em uréia; 

metabolismo de esteróides e filtração e câmara de irrigação 

(MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010).  

  Dentre as principais funções o fígado, é responsável 

pela facilitação da digestão e absorção de lipídios, pela 

produção de bile que contém colesterol e sais biliares 

sintetizados de novo no órgão e pela captação de colesterol das 

lipoproteínas. Possui um sistema enzimático ativo para a 

síntese e oxidação de ácidos graxos, síntese de triglicerídeos e 
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fosfolipídio. Realiza a conversão de ácido graxo em corpos 

cetônicos e faz a síntese e metabolização das lipoproteínas 

plasmáticas (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010).  

Em condições normais a gordura é absorvida pela 

mucosa intestinal e passa à circulação sob a forma de 

quilomícrons. Estes contêm triglicérides, que são depositados 

no tecido adiposo, servindo de reserva para as funções 

metabólicas quando há privação de alimentos. O tecido adiposo 

libera a gordura na forma de ácidos graxos livres (AGL) 

mediante o estímulo da adrenalina, corticosteróides e outros 

hormônios. Os AGL têm dois destinos após a entrada nos 

hepatócitos: são oxidados pelas mitocôndrias para gerar 

energia (ATP) ou são convertidos novamente em triglicérides, 

acoplados às lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) e 

transportados ao tecido adiposo (REIS et al., 2001; MAHAN; 

ESCOTT-STUMP, 2010).  

Quando ocorre o aumento do fluxo e/ou síntese 

endógena de ácidos graxos livres pode levar ao acúmulo de 

triglicerídeos nos hepatócitos se a β-oxidação mitocondrial e a 

produção e secreção de VLDL forem insuficientes para lidar 

com a carga de AGL. A presença do conteúdo de triglicerídeos 

nos hepatócitos devido ao desequilíbrio entre a síntese e a 

degradação de triglicerídeo é definida como esteatose hepática 

ou fígado gorduroso (REIS, 2001).  

A esteatose hepática ou fígado gorduroso, característica 

da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), surge 

da disponibilidade e mobilização de ácidos graxos livres (AGL), 

da síntese hepática aumentada de ácidos graxos (AGL), da 

esterificação de AGL em triglicérides e do decréscimo do 

transporte de triglicérides para fora do fígado. Haveria, portanto, 

um desvio dos mecanismos de lipólise em favor da lipogênese. 
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O acúmulo de TG no fígado representa um potencial 

desequilíbrio entre as vias de entrada e remoção de ácidos 

graxos. Pode-se especular que os ácidos graxos da dieta 

desempenham um papel importante metabolismo do TG no 

fígado. Juntamente com fatores dietéticos, que incluiriam não 

apenas a quantidade, mas também a composição dos 

nutrientes consumidos, fatores de estilo de vida podem 

desempenhar um papel. Por exemplo, um estilo de vida 

sedentário também pode contribuir para o desenvolvimento da 

esteatose hepática. 

Quando a gordura se acumula no fígado na forma de 

triglicérides, simultaneamente ocorre o aumento da 

lipotoxicidade devido aos altos níveis de ácidos graxos livres, 

colesterol livre e outros metabólitos lipídicos: como 

consequência, são ativados disfunção mitocondrial com 

estresse oxidativo e produção de espécies reativas de oxigênio 

(ROS ) e mecanismos associados ao estresse do retículo 

endoplasmático (ER) (CUSI, 2009). 

Além disso, foi observado que flora intestinal alterada 

leva à produção adicional de ácidos graxos no intestino, 

aumenta a permeabilidade do intestino delgado e, portanto, 

aumenta a absorção circulante o que eleva os níveis de 

moléculas que contribuem para a ativação de vias inflamatórias 

e liberação de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e TNF -a 

(KIRPICH; MARSANO; McCLAIN, 2015) 

Na figura 1 estão apresentados os diversos fatores que 

afetam o conteúdo de gordura dos hepatócitos e o ambiente 

inflamatório hepático, levando a um estado de inflamação 

hepática crônica. 
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Figura 1 - Hipótese múltipla para o desenvolvimento da DHGNA. Fatores 

dietéticos e ambientais, juntamente com a obesidade, levam a níveis séricos 

elevados de ácidos graxos (AGL) e colesterol (HC), desenvolvimento de 

resistência à insulina, proliferação e disfunção de adipócitos e alterações no 

microbioma intestinal. A resistência à insulina atua no tecido adiposo, 

agravando a disfunção dos adipócitos, induz lipólise e liberação de 

adipocinas e citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-6, que também 

contribuem para a manutenção do estado de resistência à insulina. No 

fígado, a resistência à insulina amplifica o DNL. O aumento do fluxo de AGL 

hepáticos que deriva dos processos acima e de uma atividade alterada do 

microbioma intestinal leva a duas situações diferentes: síntese e acúmulo de 

triglicerídeos (TG) e níveis 'tóxicos' de ácidos graxos, colesterol livre e outros 
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metabólitos lipídicos que causar disfunção mitocondrial com estresse 

oxidativo e produção de ROS e estresse do retículo endoplasmático (RE) 

com ativação da RUP, todos levando à inflamação hepática. Além disso, a 

permeabilidade do intestino delgado pode ser aumentada com a 

consequente elevação dos níveis circulantes de moléculas que contribuem 

para a ativação do inflamassoma e do estresse de ER, como o LPS, e para 

a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Fatores genéticos ou 

modificações epigenéticas afetam o conteúdo de gordura dos hepatócitos, 

processos enzimáticos e ambiente inflamatório hepático, influenciando 

assim o risco de progressão para inflamação e fibrose (NASH) ou 

persistência em um estágio estável da doença (DHGNA). Fonte: Buzzetti et 

al., 2016. 

 

Neste sentido, modificações no estilo de vida e dieta são 

importantes para prevenção do acúmulo de gordura corporal e 

hepática. O exercício físico regular também é considerado uma 

terapia preventiva às doenças com baixo grau de inflamação 

crônica como arteroesclerose e diabetes mellitus (FUKAO et al., 

2010; DUCLOS; VIRALLY; DEJAGER, 2011). A atividade física 

é um dos principais determinantes controle metabólico e é 

comumente recomendado para pessoas com DHGNA. O 

exercício físico tem um efeito significativo tanto na redução dos 

lipídeos hepáticos (redução de 20% a 30%) (THOMA; DAY; 

TRENELL, 2012), como também na redução de peso corporal. 

Diferentes formas de exercício (exercício aeróbico, exercício de 

resistência, ou alta intensidade intermitente exercício físico) 

parecem ter efeitos similares na redução da gordura hepática 

(HASHIDA et al, 2017). 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo 

revisar a relação entre os efeitos do exercicio físico  na  

esteatose hepática não alcooólica (EHNA), bem como a forma 

em que pode estar atuando a pratica da atividade fisica na 

redução da gordura hepática. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026049515003832#!
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de um artigo de revisão de 

literatura realizado através de pesquisas no MEDLINE e 

SCIELO, utilizando a combinação dos seguintes descritores: 

Esteatose hepática, Exercicio fisíco e suas respectivas 

traduções no idioma inglês. Selecionaram-se os artigos 

publicados  nos últimos 5 anos entre 2014 e 2018, que 

abordavam principalmente a relação entre os efeitos da pratica 

de atividade física na esteatose hepática. Após a seleção dos 

artigos, avaliaram-se as citações bibliográficas deles a fim de 

identificar os textos de maior relevância, e que, eventualmente, 

não tivessem aparecido no levantamento anterior.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 108 artigos e destes foram 

selecionados 6 artigos, conforme apresentado no Quadro 1. 

Cada um dos artigos selecionados apresentou metodologias 

distintas porém semelhanças em seus resultados. Pôde-se 

observar em todos os artigos selecionados que o exercício 

fisico exerceu um efeito positivo na redução da prevalência da 

esteatose hepática. Saraiva et al (2017) mostra que a pratica da 

atividade fisica foi eficaz na melhora da composição corporal 

independente da presença ou não da esteatose hepática não 

demostrando efeitos da mesma sobre a pratica esportiva. 

  



RELAÇÃO ENTRE OS EFEITOS DO EXERCICÍO FISICO NA ESTEATOSE 
HEPÁTICA 

1113 
 

Quadro 1. Considerações das referências pesquisadas 

Estudo Objetivos Resultado Conclusão 

Cayres, 

U. S. et 

al., 2014 

Comparar 

efeito do 

treinamento 

concorrente 

e o 

treinamento 

funcional na 

composição 

corporal, 

perfil lipídico 

e esteatose 

hepática não 

alcoólica 

(EHNA) em 

adolescente

s obesos. 

Treinamento 

funcional reduziu 

76,9% a ocorrência 

da EHNA. 

Este estudo 

evidencia 

que ambos 

os modelos 

de 

treinamento 

físico 

propiciaram 

alterações 

benéficas 

sobre a 

composição 

corporal e 

perfil lipídico. 

Além disso, 

houve maior 

redução na 

ocorrência 

da EHNA no 

grupo de 

jovens 

submetido ao 

treinamento 

funcional. 

Saraiva, 

C. T. B., 

2017 

Analisar se a 

esteatose 

hepática 

interfere no 

Apesar de não 

obter significância 

estatística, 

analisando o 

O exercício 

físico foi 

eficaz na 

melhora da 



RELAÇÃO ENTRE OS EFEITOS DO EXERCICÍO FISICO NA ESTEATOSE 
HEPÁTICA 

1114 
 

efeito do 

exercício 

físico sobre 

a 

composição 

corporal de 

crianças e 

adolescente

s obesos. 

tamanho do efeito, 

o exercício físico 

tanto nas crianças 

quanto nos 

adolescentes 

independentement

e se tinham ou não 

a EH foi eficaz para 

reduzir a gordura 

corporal. 

composição 

corporal. 

DALLAK

, M. A., 

2017 

Investigar o 

efeito do 

exercício na 

cura de 

células do 

fígado com 

danos 

induzidos 

pela dieta 

com elevado 

teor de 

gordura 

(HFD) em 

um modelo 

do rato com 

esteatose 

hepática. 

A HFD aumentou 

significativamente 

os biomarcadores 

de lesão hepática; 

proteína C-reativa 

de alta 

sensibilidade  e 

fosfatase alcalina 

que foram 

efetivamente  

diminuídas pelo 

exercício de 

natação. 

A esteatose 

hepática 

induzida por 

HFD é 

tratada pelo 

exercício de 

natação. 

 

 

SILVA, 

V, G., 

2015 

Avaliar os 

efeitos do 

treinamento 

físico de 

Os grupos 

sedentários 

alimentados com 

dietas 

O 

treinamento 

de natação 

na 
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natação com 

carga sub-

limiar sobre 

a 

prevalência 

de esteatose 

hepática em 

ratos Wistar 

alimentados 

com dietas 

hiperlipidíca

s (cafeteria 

ou baru). 

hiperlipídicas 

apresentaram 

maior ganho de 

peso corporal se 

comparados ao 

grupo controle 

treinado. 

intensidade 

proposta 

diminuiu a 

prevalência 

de esteatose 

hepática 

induzida por 

dietas 

hiperlipídicas

. 

HAUS, 

M, J. et 

al., 2013 

Examinar os 

efeitos do 

exercício 

curto-terma- 

térico em 

alguns 

fatores de 

risco 

metabólicos. 

 

O treinamento 

físico resultou em 

um aumento da 

sensibilidade à 

insulina, bem como 

o aumento da 

adiponectina. 

A curto 

prazo, o 

exercício 

pode atingir a 

composição 

patilipídica, o 

que pode 

reduzir o 

risco de 

progressão 

da Esteatose 

hepática. 

CINTRA, 

E. D. et 

al., 2013 

Investigar se 

a reversão 

da esteatose 

hepática 

induzida 

pelo 

O treinamento 

físico reduziu 

significativamente 

a presença da 

esteatose hepática. 

A redução 

nos níveis de 

proteína 

SREBP-1c 

está 

associada 



RELAÇÃO ENTRE OS EFEITOS DO EXERCICÍO FISICO NA ESTEATOSE 
HEPÁTICA 

1116 
 

treinamento 

físico está 

relacionada 

com níveis 

de proteína 

SREBP-1c. 

reversão da 

esteatose 

induzida pelo 

treinamento 

físico. 

 

 

 

A modificação do estilo de vida é atualmente aceita como 

a primeira linha de tratamento para o tratamento da DHGNA 

(Doença hepática não alcoólica), e a perda de peso é a única 

terapia efetiva confirmada para o tratamento da DHGNA 

(CHALASANI et al., 2012). O exercício tem sido documentado 

como uma intervenção eficaz tanto para redução do peso 

corporal, como também para reduzir a gordura intra-hepática, 

reduzindo a lipogênese hepática (JOHNSON; KEATING; 

GEORGE, 2012). 

Na presente revisão, todos os artigos selecionados 

apresentaram resultados positivos com relação a redução da 

gordura corporal, corroborando com achados prévios da 

literatura. Este comportamento deve-se, principalmente, a 

intensidade do esforço físico, fato que pode contribuir na 

predominância do metabolismo oxidativo durante o treinamento 

aeróbio.  

Quando analisada as alterações no perfil lipídico, apenas 
o treinamento concorrente (combinação de exercício aeróbico e resistido) 
presentou redução significativa para o colesterol total. Por outro 
lado, ambos os modelos de treinamento físico propiciaram 
diminuição da LDL-c CAYRES et al (2014). No que se refere 
aos biomarcadores de lesão hepática, proteína C-reativa de alta 
sensibilidade  e fosfatase alcalina que foram efetivamente  
DALLAK et al (2017) demonstraram que foram diminuídas pelo 
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exercício de natação tendo em vista que fora utilizada para tal 
estudo uma dieta hiperlipidica. 

A modificação no estilo de vida com base na dieta 
adequada e aumento da atividade física durante 6 a 12 meses 
induziu melhora nas enzimas hepáticas (níveis AST / ALT e 
GGT), parâmetros metabólicos (glicemia de jejum e 
sensibilidade à insulina), redução da esteatose hepática e 
balonismo celular (PROMRAT et al., 2010; MUSSO et al., 
2012). Os lipídeos dietéticos, por exemplo, tem sido alvo de 
várias pesquisas, devido ao seu potencial efeito em se 
depositar no fígado, dependendo da quantidade e o tipo 
consumido.  

Em 1999 o grupo de Cleveland (Matteoni et al., 1999) 
adotou um sistema para categorizar as lesões da DHGNA. Eles 
dividiram as lesões em quatro grupos:  

Grupo 1: esteatose hepática apenas. 

Grupo 2: esteatose hepática + inflamação. 

Grupo 3: esteatose hepática + balonização. 

Grupo 4: grupo 3 + hialinos de Mallory ou fibrose. 

A esteatose hepática é caracterizada pela presença de 

grande vacúolo de gordura que empurra o núcleo para a 

periferia. Em muitos casos, geralmente os mais graves, há 

também esteatose microvacuolar, formados por numerosos 

pequenos vacúolos citoplasmáticos que provocam indentações 

no núcleo centralmente localizado. Ambos os tipos de esteatose 

são facilmente reconhecidos à microscopia óptica, não sendo 

necessário o uso de colorações especiais. A esteatose 

macrovacuolar: ela é classificada como discreta quando 

compromete de 0 a 33% dos hepatócitos; moderada quando 

compromete 33 a 66% e acentuada quando compromete mais 

de 66% dos hepatócitos (BRUNT, 2001; BRUNT, 2004).  
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A inflamação pode se apresentar tipicamente discreta e 

lobular. Os infiltrados lobulares se caracterizam por um misto 

de mononucleares e polimorfonucleares neutrófilos (BRUNT, 

2001). 

A balonização, alteração morfológica que denota dano 

celular, é conseqüência da disfunção de microtúbulos e da 

diminuição de secreção de proteínas, acompanhada de 

retenção de fluido dentro do hepatócito (BURT et al., 1998). O 

citoplasma dos hepatócitos baloniformes adquire aspecto 

finamente granular e eles se tornam arredondados, 

edemaciados. As células baloniformes podem conter hialinos 

de Mallory. Eles são inclusões homogêneas, eosinofílicas e 

perinucleares, podendo ser vistos em colorações de rotina. 

Neste sentido, algumas pesquisas têm investigado o 

papel de alguns componentes da dieta no controle e prevenção 

da esteatose hepática. Pesquisa realizada por Fu et al., (2015), 

verificou que, a suplementação com óleo de cânfora, fonte 

natural de ácidos graxos de cadeia média (AGCM) reduziu a 

deposição de gordura corporal e reduziu o nível de triglicerídeos 

no sangue e colesterol de lipoproteína de baixa densidade em 

ratos saudáveis em comparação com banha ou óleo de soja 

(FU et al. 2015). Wang et al, (2016) sugerem que os ácidos 

graxos de cadeia média (AGCM) podem reduzir o acúmulo de 

lipídios através da regulação de genes sensíveis a lipídios em 

células hepáticas humanas com esteatose. 

Pesquisa realizada por Sulivan et al., (2012) avaliaram, 

os efeitos feitos do exercícios aeróbicos sobre o conteúdo do 

triglicerídeos intra hepático. Um grupo de indivíduos foram 

submetidos ao protocolo de treinamento aeróbico de cinco 

sessões  por semana (30-60 min cada) por 16 semanas.  Ao 

final do estudo, observou-se o treinamento físico não promoveu 
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nenhuma mudança no peso corporal, porém houve redução de 

10% de triglicerídeo intra-hepático. Porém, a média de redução 

de gordura hepática é 30% nos estudos que avaliam apenas o 

efeito isolado do exercício (como apresentado na tabela 1). Nos 

estudos que avaliam a intervenção do exercício associado com 

dieta, a média de redução de gordura hepática é 49,8% (tabela 

2) (COLABI et al., 2016). 

 

Tabela 1: Resumo das respostas em pacientes submetidos ao 

exercício apenas em comparação com controles 
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Tabela 2: Resumo das respostas em pacientes que receberam 

dieta e exercício em comparação com controles 

 

O acúmulo de TG no fígado representa um potencial 

desequilíbrio entre as vias de entrada e remoção de ácidos 

graxos. Pode-se especular que os ácidos graxos da dieta 

desempenham um papel importante metabolismo do TG no 

fígado. Juntamente com fatores dietéticos, que incluiriam não 

apenas a quantidade, mas também a composição dos 

nutrientes consumidos, fatores de estilo de vida podem 

desempenhar um papel. Visto que A atividade física é um dos 

principais determinantes controle metabólico e é comumente 

recomendado para pessoas com DHGNA. 

Um estilo de vida sedentário também pode contribuir 

para o desenvolvimento da esteatose hepática. Portanto, 

modificações no estilo de vida e o consumo de dieta equilibrada 

pode atuar prevenindo e/ou tratando o acúmulo de gordura 

hepática.  
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CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que  a prática da atividade física possui efeito 

positivo sobre a redução da prevalência da esteatose hepática. 

Este fato associado ao consumo de dieta equilibrada pode 

prevenir e/ou tratar o acúmulo de gordura hepática. O 

desenvolvimento de estudos no âmbito nutricional com relação 

aos efeitos dos alimentos que compõe a dieta se torna 

importante ferramenta para garantir a segurança do seu 

consumo e também proporcionar novos avanços  na prevenção 

e tratamento da esteatose hepática. 
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RESUMO: A dieta cetogênica deriva suas calorias 
principalmente de gordura e proteína. O objetivo desse trabalho 
foi averiguara relação do uso da dieta cetogênica por 
praticantes de atividade física, os objetivos do uso, benefícios e 
possíveis efeitos deletérios. Para obtenção desses dados, foi 
aplicado um questionário composto por perguntas objetivas 
relacionadas a prática física e hábitos alimentares. Foi 
observado que os principais objetivos a dieta cetogênica foi: 
Emagrecer (81%), Performance Esportiva (8%) e Praticidade 
(8%), onde o tempo médio para alcançar o resultado foi de 2-3 
meses (64%) 1 mês (12%), 5 meses (12%) e 6 meses (12%).  
Cerca de 88% dos participantes conseguiram alcançar seu 
objetivo e três participantes (12%) relataram não ter tido 
nenhum benefício com a dieta cetogênica. Autores sugerem 
fortes evidencias que suportam o uso da dieta cetogênica para 
de perda de peso, no entanto, alguns autores sugerem que não 
há, de fato, vantagem metabólica em dietas com baixo teor de 
carboidrato e que a perda de peso resultada redução da 
ingestão calórica, e peloaumento da saciedade promovido 
pelas proteínas dietéticas. É importante o conhecimento acerca 
dos mecanismos por trás dos efeitos colaterais observados a 
partir dos relatos, e devido as limitações, nossos dados servem 
de base para investigações futuras e não como conclusão sobre 
eficácia metabólica da dieta cetogênica para perda de peso. 
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Efeito Colateral. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dieta cetogênica (DC) é uma dieta de baixo teor de 

carboidratos (<10% de energia), alta de gordura (> 60% de 

energia) e adequada quanto aos nutrientes da dieta. Sem limitar 

calorias ela é capaz de induzir a uma condição metabólica 

chamada de “cetose fisiológica”, envolvendo altos níveis de 

corpos cetônicos circulantes [1].  

Algumas evidencias recentes indicam que a ingestão de 

gordura dietética em relação ao seu montante nas calorias 

diminuiu entre os anos de 1971 e 2000, tanto para homens 

como para mulheres, ao mesmo tempo em que a taxa de 

obesidade aumentou de 14,5% para 30,9% no mesmo período, 

o que contrasta com o aumento significativo do consumo de 

carboidratos [2,3].  

Uma dieta cetogênica deriva suas calorias 

principalmente de gordura e proteína, ficando a proporção de 

carboidratos no protocolo bem baixo. Estudos com ratos 

demonstraram que os efeitos da dieta cetogênica e ingestão 

calórica sobre o peso corporal difere de uma dieta onde os 

carboidratos e gorduras estão com níveis elevados, e, ao 

fazeresse tipo de dieta, os ratos tendem a ganhar mais peso do 

que os ratos do grupo controle [4,5]. 

Dados recentes têm demonstrado que há uma maior 

perda de peso com uma dieta com quantidades muito baixas 

em carboidratos do que uma dieta pobre em gordura após 3 e 

6 meses [6,7]. Trabalhos anteriores também indicaram que a 
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perda de peso foi maior com dieta cetogênica, sugerindo uma 

vantagem metabólica em seu uso [8,9,10]. 

É importante encontrar estratégias para perda de peso 

que promovam a perda de massa gorda e que preservem a 

massa muscular e a força muscular mesmo sob condição de 

restrição calórica. O aumento do teor proteico nesses 

protocolos pode ser parcialmente responsável pela 

preservação da massa muscular em indivíduos sob essa 

condição. A dieta cetogênica tem sido fortemente apontada 

como um potente supressor do apetite, o que levaria o indivíduo 

a consumir menos calorias na dieta. Mesmo com poucos artigos 

que asseguram essa hipótese, isso parece ter relação com o 

estado de cetose mediado pelo protocolo da dieta cetogênica 

[11,12,13]. 

Os estudos que comprovaram a relação de uma menor 

ingestão de carboidratos na dieta/e ou índice glicêmico, 

mostraram ser consistentes no quesito de melhoria da glicemia 

dos pacientes com diabetes tipo-2 [14]. Outros estudos 

randomizados relataram tratamento de obesidade quando uma 

ingestão de baixo carboidrato era empregue por 24 meses [15]. 

As dietas com baixa carga glicêmica eram associadas a um 

menor risco cardíaco por 20 anos [16]. 

Em outro estudo,foi observado que a modificação do 

estilo de vida e o uso de uma dieta de baixo carboidrato ou de 

uma dieta cetogênica promoveu uma melhora no controle 

glicêmico, eliminação/redução da medicação diabética e perda 

de peso nos indivíduos que outrora eram obesos/sobrepeso e 

diabéticos tipo 2. Contudo, a dieta cetogênica era mais eficaz 

para melhorar o controle glicêmico desses indivíduos [17]. 

Um estudocomparou diversos protocolos dietéticos que 

tinham nome e sua eficácia para emagrecimento em indivíduos 
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obesos, e o que foi notado é que o melhor protocolo para 

emagrecer é aquele que o indivíduo consegue seguir, e, que 

não houve diferenças significativas entre dietas de baixo 

carboidrato ou baixo teor de gordura [18]. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi averiguar a partir 

da aplicação de questionário a relação do uso da dieta 

cetogênica com os objetivos e resultados alcançados ou não 

pelos praticantes, para que a partir dessa observação, sejam 

levantados dados que indique um possível real eficácia ou não 

do uso da dieta cetogênica, bem como o relato de efeitos 

benéficos e possíveis efeitos adversos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo foi desenvolvido, tomando-se por 

base uma pesquisa de caráter descritivo exploratório que 

permitiu uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema 

pesquisado, possibilitando assim, estabelecer uma relação 

entre as variáveis no objeto de estudo analisado. Os dados 

coletados foram avaliados através de análises descritivas e por 

correlação de Pearson, através do programa SPSS (versão 

22:0).  

Os participantes da pesquisa foram tratados com todo o 

rigor atual conforme estabelece a Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Cada 

participante foi abordado individualmente, onde foi esclarecido 

a respeito do objetivo da pesquisa, e após isso foi convidado a 

responder ao questionário, respeitando seu sigilo, e em local 

reservado, por fim assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), aceitando participar da pesquisa. 
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A população foi composta de forma aleatória ou por 

indicação de profissional ou alguém que soubesse do uso, feito 

atualmente ou anteriormente, da dieta cetogênica. Vinte e cinco 

pessoas com idade média entre 25-35 anos responderam o 

questionário que contem 19 questões objetivas e subjetivas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os participantes foram questionados sobre como eles 

conhecera a dieta cetogênica, a partir de que ou de quem e 

quem prescreveu a mesma, onde, eles puderam marcar apenas 

uma opção, indicando que a opção marcada seria a fonte 

principal, bem como, de quem foi a prescrição para o uso desse 

protocolo. Foi obtido, a partir da aplicação dos dados na Escala 

de Pearson, uma correlação forte (,735), demonstrando a 

relação da fonte de onde foi obtido o conhecimento com o fato 

de ter algum profissional prescrevendo ou não a dieta. A 

escolha por “artigos científicos” teve um percentual de 53,8% e 

o questionamento sobre quem prescreveu, a opção com teor 

significativo mais alto foi a “eu mesmo que fiz” com 64% do valor 

total, ficando apenas 20% para prescrição por nutricionistas. Na 

literatura não há dados disponíveis sobre esses 

questionamentos. 

Os individuos também foram questionados sobre qual 

era o objetivo principal com o uso da dieta cetogênica, de 

acordo com as respostas coletadas, emagrecer foi a mais 

selecionada, todavia, houve também respostas para ganho de 

massa muscular, performance esportiva, praticidade (rotina) e 

custo benefício. Quando questionados se o objetivo central teria 

sido alcançado, a resposta foi confirmada por uma correlação 

forte (,892).  
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Vinte e Um participantes (84%) indicaram que de fato, 

seu principal objetivo era emagrecer, outros dois escolheram a 

dieta pela praticidade e custo benefício (8%) e performance 

esportiva (8%). O teste de Pearson indica, entre outras coisas, 

a direção da variável, e nesse caso, é observável a postura dos 

participantes do estudo quanto ao objetivo maior e da maioria 

que foi emagrecer, sendo comprovado pela correlação forte 

entre os dois pontos. 

 

OBJ. Pret. 

Alcançar 

Conseguiu 

alcançar  

Qual objetivo 

você pretendeu 

alcançar. 

Correlação de 

Pearson 

1 ,892** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Você conseguiu 

alcançar seu 

objetivo. 

Correlação de 

Pearson 

,892** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

Tabela 1: Correlação de Pearson: Qual objetivo e se o objetivo 

foi alcançado.  

 

Autores tem sugeridos evidencias que suportam o uso da 

dieta cetogênica para uma terapia de perda de peso, no 

entanto, alguns autores sugerem que, não há, de fato, 

vantagem metabólica em dietas com baixo teor de carboidrato 

e que a perda de peso resulta simplesmente da redução da 

ingestão calórica, e pelo provável aumento da saciedade 

promovido pelas proteínas dietéticas [19]. A vantagem que é 

proposta no uso da dieta cetogênica para perda de gordura 

corporal segue em base da redução dos carboidratos, além de 
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uma redução da energia total, e isso é baseado na ideia de a 

insulina age como inibidor de lipólise e, provavelmente, 

oxidação de gordura [20]. 

Foi pregado que a produção e utilização de corpos 

cetônicos confere ao organismo um estado metabólico único 

que, em tese, superaria as condições não cetogênicas para a 

perda de gordura [21].Entretanto, essa afirmação tem sido 

embasada principalmente em pesquisas que envolveram 

maiores ingestões de proteínas entre os grupos de baixo 

carboidrato e de cetogênica. Isso é verificado, quando, mesmo 

pequenas diferenças nas proteínas dietéticas podem resultar 

em vantagens significativas, e isso, é comprovado por uma 

meta-análise que descobriu que uma diferença de ingestão de 

proteínas em 5% maior entre as dietas no decorrer de 12 meses 

foi associado a uma resposta de efeito triplo para perda de 

gordura corporal [22]. 

Um estudo demonstrou que um maior teor de proteínas 

nas dietas com baixo teor de carboidratos, em vez de menor 

teor de carboidrato, foi o fator determinante na promoção da 

perda de peso durante condições hipocalóricas controladas 

[23]. 

Quando questionados ao tempo médio para alcançar o 

objetivo, foi obtido uma média de 64% dos participantes 

indicando que 2-3 meses de pratica dietética (tabela 2) foi 

suficiente para alcançar o objetivo, o que representa em 

números, 16 participantes. 
Tabela 2: Correlação de Pearson: Tempo levado para alcançar o objetivo 

principal com a dieta cetogênica.Freq: Frequência. PCT: Porcentagem. 

 

 



UTILIZAÇÃO DE DIETA CETOGÊNICA NA MELHORIA DA COMPOSIÇÃO 
CORPORAL E PERFIL METABÓLICO EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS 

1132 
 

Três participantes indicaram que levou em média 1 mês 

para alcançar seu objetivo (12%), outros três participantes 

relataram que o resultado só veio acima de 6 meses (12%) e 3 

participantes indicaram que levaram 5 meses (12%) para 

alcançar o seu objetivo principal. 

Quarenta por cento 40%) dos participantes relataram ter 

tido algum tipo de efeito indesejado, o que representa 10 

participantes dos 25 que responderam o questionário (tabela 

3).Os participantes relataram ter sofrido de mal hálito, ou hálito 

cetônico, irritabilidade, fome excessiva, pressão baixa, tontura, 

dor de cabeça, dificuldade de raciocínio, Náusea, Diarreia, 

Vertigem e indisposição.  Conforme descrito na tabela abaixo. 

Três indivíduos relataram ter sofrido principalmente cefaleia, 

representando 30%. Outros três indivíduos (30%) falaram que 

sofrearam principalmente fraqueza excessiva e pressão baixa.  

 Freq PCT PCT. válida 

PCT. 

cumulativa 

Válid

o 

1 (um) mês 3 12,0 12,0 12,0 

2-3 meses 16 64,0 64,0 76,0 

5 meses 3 12,0 12,0 88,0 

6 Meses + 3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 Freq. PCT 

PCT 

válida 

PCT 

cumulativa 

Válid

o 

Mal hálito  2 8,0 20,0 20,0 

Dor de cabeça 3 12,0 30,0 50,0 

Fraqueza 

Excessiva  

3 12,0 30,0 80,0 
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Tabela 3: Efeito colateral (efeito indesejado) durante o uso da dieta 

cetogênica.Freq: Frequência. PCT: Porcentagem. 

 

Dois indivíduos sofreram de mal hálito durante o 

protocolo de dieta cetogênica e outros dois (10% -10%) tiveram 

vertigem, dificuldade de concentração e, náusea e diarreia, 

respectivamente.  

Não foi calculado o valor total dos participantes, devido à 

falta de efeito indesejado ou falta de relato indicado na 

entrevista, o que representa 15 participantes no valor total da 

amostra de 100%, sendo apenas 40% dos participantes terem 

sofrido algum efeito indesejado. 

Alguns efeitos colaterais relatados nesse estudo são 

encontrados na literatura em estudos feitos com crianças sob o 

uso de dieta cetogênica no tratamento de epilepsia refrataria, 

onde, foi demonstrado que inicialmente as crianças tiveram 

constipação, diarreia, distúrbios gastrointestinais, náuseas, 

vômitos e outras alterações [24]. 

Os resultados sobre se o objetivo foi alcançado indicam 

que 22 participantes (88%) conseguiram alcançar seu objetivo, 

e apenas 3 indivíduos (12%) relataram não ter conseguido 

alcançar seu objetivo. Também foi questionado o “Por que você 

acha que não conseguiu alcançar seu objetivo” e a resposta 

Vertigem e 

dificuldade de 

concentração 

1 4,0 10,0 90,0 

Náusea e diarreia 1 4,0 10,0 100,0 

Total 10 40,0 100,0  

Omis

so 

 Sistema 15 60,0 
  

Total 25 100,0   
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desses três participantes que relataram não ter alcançado 

objetivo central foi a dificuldade em aderir a dieta (adesão a 

dieta=2) e a restrição dos alimentos que esse tipo de protocolo 

não podia utilizar (restrição de alimentos=1). 

Todos os participantes responderam o questionamento 

sobre os benefícios alcançados com o uso da dieta cetogênica 

(tabela 4), os resultados da frequência descritiva indicam que 

os parâmetros de melhora foram: Emagrecer, Parâmetros 

bioquímicos, Melhora na imunidade, Melhora na retenção 

hídrica, Depleção do glicogênio muscular.  

 

 Freq. PCT. 

PCT.  

válida 

PCT. 

cumulati

va 

Válid

o 

Emagreci 16 64,0 64,0 64,0 

Melhorei 

parâmetros 

bioquímicos. 

3 12,0 12,0 76,0 

Melhora na 

imunidade 

1 4,0 4,0 80,0 

Melhora na 

retenção 

hídrica 

1 4,0 4,0 84,0 

Depleção do 

glicogênio 

muscular 

1 4,0 4,0 88,0 

Não tive 

nenhum 

beneficio 

3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Tabela 4: Quais benefícios conseguiu com a dieta? Freq: Frequencia. PCT: 

Porcentagem 

O percentual de frequência e de porcentagem cumulativa 

das respostas foram: Emagreci: 16 participantes (64%). 

Melhorei meus parâmetros bioquímicos: 3 participantes (12%). 

Melhora na imunidade: 1 participante (4%). Melhora na 

retenção hídrica: 1 participante (4%). Depleção do glicogênio 

muscular: 1 participante (4%). Três participantes relataram não 

ter tido nenhum benefício com a dieta cetogênica: 3 

participantes (12%). 

Sobre o tipo de suplemento mais usado, quantos treinos 

realizam por semana e qual a intensidade de treino que eles 

fazem, foi observado que 8 participantes (33,3%) usavam 

principalmente suplemento proteico em pó (Whey Protein), 2 

participantes (8,3%) usam principalmente albumina, outros dois 

participantes (8,3%) usam Aminoácidos de cadeia ramificada 

(Bcaa), 3 participantes relataram usar principalmente creatina 

(12,5%), apenas 1 participante usava malto (4,2%) e outros 8 

participantes relataram priorizar o uso de Esteroides Anabólicos 

(AE’s) representando 33,3% do universo total da amostra. 

Sobre a frequência de treino semanal, 16 participantes 

(64%) treinavam de 3-5 vezes na semana, 6 participantes (24%) 

frequentavam a academia mais de cinco vezes na semana e 3 

participantes (12%) treinavam em média 1-3 vezes por semana. 

Já sobre a intensidade do treino, na opinião de 10 participantes 

(40%) o treino era de intensidade moderado, outros 10 (40%) 

participantes relataram treinar em uma intensidade classificada 

como “intenso”. E 5 participantes (20%) relataram treinar muito 

intenso de acordo com sua própria opinião.  

O estudo, devido a sua característica de pesquisa, se 

torna limitado a ponto de investigar as proporções calóricas e 
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divisões dos macronutrientes da dieta dos indivíduos que 

participara da pesquisa, de fato, inicialmente a ideia era 

descobrir, a partir de relatos, possíveis efeitos benéficos e 

deletérios com o uso da dieta cetogênica, e isso, foi notado a 

partir da análise descritiva e de correlações feitas com as 

respostas que foram obtidas.  

A escolha pela dieta cetogênica incialmente é feita por 

pessoas que desejam emagrecer rapidamente, e isso foi notado 

em nosso estudo, sendo 84% da população total tendo 

respondido que o uso da dieta cetogênica era para o processo 

de perda de peso. Dentro disso, nossos dados também 

confirmaram que 88% dos participantes conseguiram alcançar 

seu objetivo em um tempo médio de 2-3 meses com o uso da 

dieta cetogênica. 

Entretanto, nosso estudo demonstra dois dados que 

devem ser investigados em um futuro próximo. 53,8% dos 

participantes conheceram a dieta cetogênica a partir de artigos 

científicos, ficando a porcentagem restante entre academia, 

amigos, televisão e internet (redes sociais). E a prescrição da 

dieta nos levantou um questionamento sobre independência 

dos indivíduos que participaram do estudo, através da 

correlação obtida entre onde obtiveram conhecimento e por não 

terem procurado um profissional habilitado, mas sim, seu 

próprio conhecimento sendo suficiente para realizar sua própria 

prescrição. 

Outro ponto que indica possíveis interesses de 

pesquisas futuras é sobre os efeitos colaterais relatados pelos 

participantes nesse estudo, onde, 40% dos participantes 

relataram sofrer algum efeito adverso que variaram entre dor de 

cabeça (cefaleia), mal hálito cetônico, fraqueza excessiva, 

pressão baixa, vertigem e dificuldade de concentração, bem 
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como náusea e diarreia. Esses efeitos adversos demonstram a 

importância de investigações futuras sobre a causa-efeito 

relatado nesse estudo. 

 

CONCLUSÕES  

 

É imprescindível que haja um controle calórico e de 

exercício físico para então podermos entender de fato, o que 

acontece com o metabolismo humano quando sob em 

condições de dieta cetogênica dentro de diversos pontos 

metabólicos que podem ser influenciados por estímulos 

externos, como é o caso de praticantes de musculação ou 

qualquer outra modalidade esportiva.  

É notavelmente importante o conhecimento acerca dos 

mecanismos por trás dos efeitos colaterais observados a partir 

de relatos pela população do estudo, cabe ressaltar, que devido 

as limitações, nossos dados servem de base para investigações 

futuras e não como conclusão sobre eficácia metabólica da 

dieta cetogênica para perda de peso. 

O estudo aponta direcionamentos de pesquisas futuras 

sobre o uso do protocolo de dieta cetogênica, bem como, a 

averiguação das variáveis que contornam toda essa discussão 
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RESUMO: A dieta mediterrânea atua na prevenção de diversas 
patologias, e sua principal forma de atuação é por uma 
alimentação saudável e com variados nutrientes. Um dos 
principais destaques para a dieta mediterrânea é a preservação 
da função cognitiva. O objetivo deste trabalho é discutir a 
importância da dieta mediterrânea na prevenção do declínio 
cognitivo e principalmente, na prevenção da etiologia da doença 
de Alzheimer. Como metodologia adotou-se a pesquisa 
bibliográfica. A busca foi realizada em bases de dados 
eletrônicos, como: PubMed, Scielo, BVS e Cochrane. Os 
descritores utilizados no decurso de revisão em língua 
portuguesa, espanhola e inglesa, foram considerados 
“antioxidant”, “Alzheimer disease”, “Dieta mediterrânea”, 
“prevenção” e “cognição”, no qual foram utilizados  artigos para 
realização do trabalho, sendo que 22 artigos foram utilizados 
nos resultados, no período de 2013 a 2018. Com base nos 
estudos contidos no resultado, foi demonstrado melhora 
significativa da função cognitiva, e redução dos fatores 
intermediáveis que atuam na degradação da cognição em 
idosos e adultos de meia idade, além disso, também foi 
demonstrado benefícios sobre o risco de depressão. Foi 
demonstrado também efeito da dieta mediterrânea na 
prevenção da etiologia da doença de Alzheimer. Conclui-se 
com base nos estudos apresentados que o efeito da dieta 
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mediterrânea exerce preservação da função cognitiva, e 
redução do declínio cognitivo, e principalmente, prevenção à 
doença de Alzheimer. 
 
Palavras-chave: Alzheimer. Dieta. Cognição. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O padrão alimentar mediterrânico apresenta como 

formação histórica uma alimentação que carrega consigo uma 

congregação de fatores, como: etnia, cultura, característica 

natural da vegetação, clima, princípio alimentares (frugalidade; 

preferência por alimentos frescos), e que no princípio era 

praticado pelos Cretenses, na Grécia, e posteriormente 

expandiu para os países próximos como Espanha, Itália, 

Portugal e França e alguns países africanos como parte norte 

do Egito e Tunísia (GRAÇA, 2014). 

A dieta mediterrânea foi oriunda desse padrão alimentar 

histórico, e de estudos epidemiológicos que tem como destaque 

essa população, que apresenta pouca ocorrência para doenças 

crônicas (CALDERÓN, 2016). Por isso a dieta mediterrânea foi 

bastaste estudada, e com isso seu padrão foi descrito melhor. 

Portanto utilizam alimentos regionais devido a sua origem 

restrita, e a grande maioria dos alimentos são de origem 

vegetal, como hortaliças, legumes, leguminosas, frutas, 

especiarias, cereais e dentro dessas classes particularmente o 

azeite de oliva, como fonte principal de gorduras 

monoinsaturadas. Para alimentos de origem animal, consumia-

se abundantemente peixes e frutos do mar, moderado consumo 

de laticínios, adequado consumo de carnes vermelhas e por fim 
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um moderado consumo de álcool, basicamente o vinho 

(NAVARRO-GONZÁLEZ et al., 2016). 

Estilo de vida adequado, incluindo alimentação saudável 

e atividade física atuam de forma direta na prevenção de 

diversas patologias, incluindo as DCNT’s, principal causa de 

mortalidade e morbidade no século XXI (SCHUSTER; 

OLIVEIRA; DAL BOSCO, 2015). A prevenção de doenças como 

Hipertensão e Diabetes Mellitus, é de grande valia para um 

adequado processo de envelhecimento, com uma devida 

manutenção da capacidade física e cognitiva, preservando 

assim à autonomia e a independência em idades mais 

avançadas. Oferecendo aos idosos a perspectiva de trabalho e 

lazer, consequentemente há uma melhor condição 

socioeconômica e psicológica, auxiliando até na prevenção de 

distúrbios afetivos, e com isso uma possível depressão 

(BUSATO et al., 2015). 

A demência interfere na capacidade de autonomia e 

independência de um idoso de forma severa, prejudicando 

funções alcançadas no início da vida, como linguagem, 

manuseamento de objetos, perca de compreensão de situações 

de risco, comprometimento psicológico para o idoso, como 

também para os familiares, e principalmente para o cuidador. A 

demência evolui de forma gradual, sendo já um diagnóstico 

para Doença de Alzheimer, continuadamente a evolução da 

doença afeta de forma insidiosa a memória, dificuldade para 

novas informações e dificuldades para tarefas diárias, 

progressivamente o idoso torna-se ser mais dependente, 

demonstrando um estado cognitivo e físico de total 

incapacidade (BURLÁ et al., 2014). 

Os compostos bioativos apresentam-se como principal 

responsável nessa relação saúde-doença, especialmente por 
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meio dos antioxidantes, fitosteróis, polifenóis, ácidos graxos 

polinsaturados e monoinsaturados e fibras, provenientes de 

alimentos vegetais e de probióticos advindos de alimentos 

fermentados. Com isso a dieta mediterrânea oferece com esses 

compostos inúmeras modificações metabólicas e fisiológicas no 

sentido da diminuição do estresse oxidativo, e 

concomitantemente da inflamação, na interferência de forma 

favorável da expressão gênica, na função endotelial, na 

sensibilidade a insulina, perfil lipídico e pressão arterial, 

correlacionados com todo o sistema cardiovascular 

(URQUIAGA, 2017). 

Em especial os antioxidantes que impede de várias 

formas biológicas que moléculas instáveis provoque disfunções 

no organismo. Por exemplo aldeídos derivado de espécies 

reativas de oxigênio quando interagem com sulfidrilos e aminas 

em proteínas, pode modificar sua função. Ademais tem funções 

na inflamação, reduzindo agregação de plaquetas, na redução 

da atividade da COX, e por fim redução da liberação de 

histaminas. Tendo propriedades como: antibacteriano, antiviral, 

anti-inflamatório, e atividades anti-alergênicas, todas essas 

funções e propriedades especificas correlatam em qualidade de 

vida e longevidade, com inerente saúde 

(SHAHIDI;AMBIGAIPALAN, 2015). 

O objetivo deste trabalho é discutir, com base na 

literatura, a importância da dieta mediterrânea na prevenção do 

declínio cognitivo e principalmente da doença de Alzheimer e 

ainda demonstrar os nutrientes que atuam na prevenção dessa 

doença.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração da presente revisão integrativa as 

seguintes etapas foram percorridas: estabelecimento da 

hipótese e objetivos da revisão integrativa; estabelecimento de 

critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra); 

definição das informações a serem extraídas dos artigos 

selecionados; análise dos resultados; discussão e 

apresentação dos resultados e a última etapa consistiu na 

apresentação da revisão.  

Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte 

questão: A dieta mediterrânea é efetiva na prevenção do 

declínio cognitivo? E principalmente, previne na incidência da 

doença de Alzheimer? E quais são os aspectos nutricionais 

contidos na dieta mediterrânea que atuam para essa 

prevenção? Além disso formulou-se o seguinte objetivo: Discutir 

a importância da dieta mediterrânea na prevenção do declínio 

cognitivo e principalmente da doença de Alzheimer e ainda 

demonstrar os nutrientes que atuam para que a prevenção 

ocorra.  

Para a seleção dos artigos foram utilizados documentos 

disponíveis online, em língua portuguesa, espanhola, francesa 

e inglesa, devidamente referenciado na bibliografia. A busca foi 

realizada em bases de dados eletrônicos como PubMed, Scielo, 

BVS, Cochrane. Os descritores utilizados no decurso de revisão 

em língua portuguesa, espanhola, e inglesa, foram 

considerados “antioxidant” “Alzheimer Disease” “Dieta 

mediterránea” “prevenção” “cognição”. Através desse 

procedimento de pesquisa, foram utilizados 32 artigos para a 

realização do trabalho, sendo que 22 artigos foram incluídos e 

utilizados nos resultados. 
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Os critérios de inclusão dos artigos definidos, 

inicialmente, para a presente revisão integrativa foram: artigos 

publicados em português, francês, inglês e espanhol, com 

artigo completo disponível nas bases de dados, com período 

compreendido entre 2013 a 2018, e artigos publicados cuja 

metodologia adotada permitisse obter evidencias clinicas e pré 

clinicas fortes.  

Estabeleceu-se que artigos de revisão de literatura e 

artigos que não abordassem sobre o tema, algo relacionado 

com o tema, não seria utilizado. A pesquisa por esses artigos 

ocorreu primeiramente pela procura de títulos que ofereçam 

coerência com o tema, posteriormente foi lido o resumo, e logo 

após, os estudos foram lidos integralmente, avaliando a 

capacidade metodológica para utilização dos dados. 

Para a análise e posterior síntese dos artigos que 

atenderam aos critérios de inclusão foi utilizado duas tabelas 

sinóptica especialmente construído para esse fim, que 

contemplou os seguintes aspectos, considerados pertinentes: 

Referencia; Estudos clínicos/Pré clínicos (no qual continham 

objetivo e metodologia dos estudos de forma concisa e clara); 

Resultados/Conclusão. 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados 

obtidos foi feita de forma descritiva, possibilitando ao leitor a 

avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de 

forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, impactar 

positivamente na qualidade da prática da nutrição, fornecendo 

subsídios ao nutricionista para sua prática de prescrição 

dietética cotidiana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Os resultados são exibidos em forma de tabela contendo 22 

estudos. As informações obtidas a partir de treze estudos 

clínicos contidos na tabela 1 demonstram os efeitos da dieta 

mediterrânea em aspectos neurológicos. Os dados obtidos a 

partir de nove estudos, sendo quatro pré-clínicos e cinco 

clínicos, contidos na tabela 2 demonstram efeitos da dieta 

mediterrânea e de seus componentes nutricionais na prevenção 

da doença de Alzheimer e ou em seus intermediadores 

biológicos. 

 

Tabela 1. Efeitos da dieta mediterrânea em aspectos 

neurológicos. 

Referências  Estudos Clínicos  Resultados 

(SÁNCHEZ-
VILLEGAS et 

al., 2013) 

Comparar os efeitos de duas 
dietas mediterrâneas (DM + 
Azeite de oliva extra virgem; 
DM + Nozes) versus uma dieta 
com baixo teor de gordura na 
depressão. Foi utilizado 
grupos de intervenção com 
DM suplementada e um grupo 
controle (Dieta – hipolipídica). 

Uma DM + 30g/dia 
de nozes poderia 
exercer um efeito 
benéfico sobre o 
risco de depressão 
em idosos. 
 

(YE et al., 2013) Examinar as associações 
entre DM e HEI 2005, e o 
desempenho cognitivo. Foi 
utilizado um QFA 
semiquantitativo e abordagem 
de densidade de energia de 
acordo com os procedimentos 
do USDA.  

Alta adesão a DM ou 
à 
HEI 2005 podem 
proteger a função 
cognitiva em adultos 
de meia idade. 

(MARTÍNEZ-
LAPISCINA et 

al., 2013) 

Avaliou o efeito na cognição de 
uma DM em comparação com 
uma dieta controle. Foi 
utilizado grupos de 
intervenção com DM 
suplementada (DM + Azeite de 
oliva extra virgem; DM + 

Uma DM 
suplementada com 
15 ml de azeite de 
oliva extra virgem ou  
30 g de nozes parece 
melhorar a cognição 
em comparação com 
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Nozes) e um grupo controle 
(Dieta – hipolipídica). 

a dieta controle em 
homens idosos. 

(TSIVGOULIS 
et al., 2013) 

Determinar a relação de maior 
adesão a DM e a probabilidade 
de comprometimento cognitivo 
incidente (CCI). Foi utilizado 
QFA com escore de 9 e Six-
item-Screene.  

A maior adesão a DM 
foi associada a uma 
menor probabilidade 
de CCI independente 
em homens e 
mulheres de meia 
idade e idosos. 
 

(WENGREEN 
et al., 2013) 

Examinar associação entre 
(DASH) e DM na hipertensão e 
na mudança cognitiva. Foi 
utilizado um QFA auto 
administrado com 142 itens 
(Harvard QFA) para obter 
adesão a DASH e a DM. 

A DM foi associada 
níveis mais altos de 
função cognitiva em 
idosos. 

(GALBETE et 
al., 2014) 

Avaliar a associação entre 
aderência à DM e função 
cognitiva. Foi utilizado um QFA 
com 136 itens e os modelos 
ANCOVA para verificar 
adesão e associação 
respectivamente. 

Uma maior adesão 
ao DM pode estar 
associada a uma 
melhor função 
cognitiva em adultos 
de meia idade.  

(MARTÍNEZ-
LAPISCINA et 

al., 2014) 

Investigar a interação dieta-
gene, com a DM  para os 
genes: CR1-rs3818361, CLU-
rs11136000, PICALM-
rs3851179 e ApoE. Foi 
utilizado grupos de 
intervenção com DM 
suplementada (DM + Azeite de 
oliva extra virgem; DM + 
Nozes) e um grupo controle 
(Dieta–hipolipídica). 

Uma intervenção 
com DM modula o 
efeito genético dos 
fatores de cognição, 
em idosos. 

(CROUS-BOU 
et al., 2014) 

Examinar se à DM está 
associada a um comprimento 
de telómero mais longo. Foi 
utilizado um QFA com 116 

Maior adesão a DM 
foi associado a 
telómeros mais 
longos em mulheres 
adultas.  
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itens e aMED e modelos de 
regressão linear multivariável.  

(VALLS-
PEDRET et al., 

2015) 

Investigar se uma DM 
influencia a função cognitiva 
em comparação com uma 
dieta controle. Foi utilizado 
grupos de intervenção com 
DM suplementada (DM + 
Azeite de oliva extra virgem; 
DM + Nozes)  e um grupo 
controle (Dieta – hipolipídica). 

Uma DM 
suplementada com 
azeite ou nozes está 
associada à função 
cognitiva melhorada 
em idosos.  

(PELLETIER et 
al., 2015) 

Avaliar se aderência a DM 
protege da 
neurodegeneração. Foi 
utilizado um QFA com 148 
itens e um recordatório 
alimentar 24 horas 

A DM parece 
beneficiar a saúde 
cerebral através da 
preservação da 
conectividade 
estrutural, em idosos.  

(GU et al., 
2016) 

Determinar se a adesão a 
dieta mediterrânea (DM) está 
associada a taxas diferenciais 
de atrofia do hipocampo. Foi 
utilizado um QFA com escore 
de 9 pontuações; GEE, volume 
craniano e estado APOE-Ɛ4. 

Uma maior adesão a 
DM foi associada a 
taxas mais lentas de 
atrofia do 
hipocampo, em 
idosos. 

(LUCIANO et 
al., 2017) 

Avaliar a associação entre a 
dieta mediterrânea (DM) e a 
mudança no cérebro. Foi 
utilizado um QFA com 168 
itens do grupo de colaboração 
escocês para verificar adesão 
a DM. 

Uma menor adesão a 
DM foi associada a 
uma maior redução 
no volume total do 
cérebro em 3 anos, 
em idosos.  

(HERNÁNDEZ-
GALIOT; GOÑI, 

2017) 
 

 

 

 

Avaliar a relação entre a 
adesão a DM e o estado 
cognitivo e depressivo. Foi 
utilizado para verificar adesão 
a DM o (MEDAS). Para função 
cognitiva foi pelo (MMSE), e os 
sintomas depressivos foram 
avaliados pela (GDS).  

 

A DM foi relacionada 
com a função 
cognitiva, embora na 
sintomatologia da 
depressão não esteja 
claro, em idosos. 

Fonte: Elaboração Própria, 2018. 
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Nos estudos, os resultados demonstraram que o 

desempenho cognitivo associado à dieta mediterrânea em 

idosos, com média de idade para os estudos de 70 anos, foi 

melhorado e ou preservado (WENGREEN et al., 2013; 

TSIVGOULIS et al., 2013; HERNÁNDEZ-GALIOT; GOÑI, 2017; 

VALLS-PEDRET et al., 2015; MARTÍNEZ-LAPISCINA et al., 

2013). Em Adultos mais velhos, com idade média para os 

estudos de 56 anos, a intervenção da dieta mediterrânea pode 

proteger e ou melhorar a função cognitiva (YE et al., 2013; 

GALBETE et al., 2014; PELLETIER et al., 2015). De forma 

interessante, segundo Samieri et al. (2013), em mulheres 

idosas com mais de 65 anos de idade a relação dieta 

mediterrânica com função cognitiva não obteve associação. 

Maior adesão a dieta mediterrânea está associado a 

estrutura de telômeros mais alongados em mulheres adultas, 

como expõe Crous-Bou et al. (2014), em seu estudo, e o 

aumento dos telômeros pode ser evidenciado como um 

biomarcador para cognição, assim como, no estudo de 

Shimada et al. (2014) em idosos, relatou que o baixo  Fator 

Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) sérico está 

associado com menores escores cognitivos e 

comprometimento cognitivo leve, e também demonstra a 

importância do BDNF como biomarcador útil para função 

cognitiva. 

Uma maior adesão a dieta mediterrânea foi associada a 

taxas mais lentas de atrofia do hipocampo, em idosos, segundo 

GU et al. (2016), corroborando a este resultado, para Luciano 

et al. (2017), uma menor adesão a dieta mediterrânea foi 

associada a uma maior atrofia no volume total do cérebro, em 

idosos. 
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Para Sánchez-Villegas et al. (2013), uma dieta 

mediterrânea suplementada com nozes poderia exercer um 

efeito benéfico sobre o risco de depressão, em idosos com 

média para o estudo de 81 anos. Porém no estudo de 

Hernández-Galiot e Goñi, (2017), nenhuma relação entre dieta 

mediterrânea e sintomatologia da depressão foi observada. 

 

Tabela 2. Efeitos da dieta mediterrânea e seus componentes 

nutricionais na prevenção da doença de Alzheimer e ou em 

seus intermediadores biológicos. 

Referências  Estudos Pré Clínicos  Resultados 

(ABUZNAIT 
et al., 2013) 

Demonstrar o papel do 
oleocanthal em depuração de 
Aβ do cérebro. Oleocanthal foi 
extraído do azeite de oliva 
extra virgem. Foi utilizado 
células endoteliais do cérebro 
do rato. 

Administração de 
oleocanthal melhorou a 
depuração de I-Aβ40 
do cérebro. 

(LEBBADI et 
al., 2014) 

 
 
 
 

Investigar a evolução de 
Doença de Alzheimer (DA) em 
um modelo animal recém-
desenvolvido que é 
geneticamente programado 
para produzir ômega -3 
endógeno. Foi utilizado um 
cruzamento entre ratos 3xTg-
DA com ratos transgênicos 
3xTg -DA/Fat-1, que 
expressam o gene Fat-1 que 
induz produção endógena de 
ômega-3 a partir de ômega-6. 

A expressão Fat-1 em 
ratos 3xTg-DA 
aumenta DHA no 
cérebro e induz 
alterações de 
biomarcadores que são 
consistentes com um 
benefício-efeito contra 
uma neuropatologia de 
DA. 

(TAKASAKI 
et al., 2014) 

Examinar os efeitos das 
vitaminas, coenzima Q10 e 
ácido -lipóico na 
oligomerização de Aβ40 e 
Aβ42 in vitro. Foram utilizados 
compostos de teste de 
vitaminas e CoQ10. As 

Houve Ligação 
específica do ácido 
retinóico à porção C-
terminal de Aβ. Assim, 
a vitamina A e o 
"caroteno" podem ser 
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293células do rim embrionário 
humano foram cultivadas em 
frascos de 75 cm². 
 

moléculas-chave para 
prevenção de DA. 

(QOSA et al., 
2015) 

Investigar efeito do consumo 
de dieta enriquecida com  
azeite de oliva extra virgem 
(AOEV) em alterações 
patológicas relacionadas a 
amilóide e tau associadas à 
progressão da DA e angiopatia 
amiloide cerebral (AAC). Foi 
utilizado camundongos 
TgSwDI. São três grupos de 
Ratos TgSwDI (Sendo um 
controle) e em cada grupo 
foram atribuídas dietas 
suplementadas com AOEV. 

O consumo de dieta 
que contém AOEV a 
partir de idade 
avançada fornece um 
efeito protetor contra 
DA e sua desordem 
relacionada AAC. 

Referências Estudos Clínicos Resultados 

(MOSCONI et 
al., 2014) 

Examina as associações entre 
a adesões a DM e a atrofia 
cerebral estrutural em regiões-
chave para DA em indivíduos. 
Foi utilizado QFA 
semiquantitativo com 61 itens 
e um escore MeDi. 

A DM pode ter um 
efeito protetor contra a 
perda de tecido e 
sugerir que 
intervenções dietéticas 
podem desempenhar 
um papel na prevenção 
da DA. 

(MATTHEWS 
et al., 2014) 

Examinar se indivíduos 
cognitivamente normais, 
avaliados em atividade física e 
DM têm anormalidades de 
biomarcadores cerebrais com 
DA. Foi utilizado QFA 
semiquantitativo com 153 
itens. Os participantes foram 
divididos em grupos de adesão 
a DM. A regressão 
multivariada parcial foi utilizada 

A menor atividade 
física e a adesão a DM 
foram associadas ao 
aumento do fator DA do 
cérebro em adultos 
mais velhos. 
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para examinar os efeitos de 
AF, DM e sua interação no 
cérebro. 

(MORRIS et 
al., 2015) 

Examinamos as associações 
relativas do MIND, DASH e 
dieta do Mediterrâneo com o 
risco de desenvolver doença 
de Alzheimer (DA). Foi 
utilizado um índice MIND com 
15 escores; 7 grupos de 
alimentos e 3 componentes 
dietéticos; escore de 
pontuação descrita por 
Panagiotakos. 

A alta adesão a todas 
as três dietas pode 
reduzir o risco de DA 
em idosos. 

(MORETTI et 
al., 2017) 

Avaliar a associação de folato, 
homocisteína e vitamina D com 
DVS / DA. Os pacientes com 
DA foram agrupados no Grupo 
A, enquanto os pacientes com 
DVS foram atribuídos ao 
Grupo B; controles foram o 
Grupo C. 

Houve associação 
entre as três medidas 
(diminuição do folato, 
hiper-homocisteinemia 
e diminuição da 
vitamina D) e 
demência, mais 
evidenciado em DVS 
do que em DA, em 
idosos. 

(FEART et 
al., 2017) 

Investigar o relacionamento do 
estado de 25 (OH) D com 
declínio cognitivo e a 
incidência de demência de 
todas as causas e DA. Os 
psicólogos treinados 
administraram uma bateria de 
testes neuropsicológicos com 
os participantes. As 
concentrações de Plasma 25 
(OH) D foram avaliadas a partir 
de amostras de sangue em 
jejum. 

O estado de vitamina D 
em idade avançada 
poderia contribuir para 
diminuir o declínio 
cognitivo e atrasar ou 
prevenir o início da 
demência em idosos, 
especialmente da 
etiologia de DA. 

Fonte: Elaboração Própria, 2018. 

No estudo de Abuznait et al. (2013), administrou-se 

oleocanthal, derivado do azeite de oliva extra virgem, em 

células endoteliais de ratos, e foi demonstrado uma melhora na 
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depuração da beta amilóide-40 do cérebro. Reforçando a 

relação do Azeite de oliva extra virgem (AOEV) para a doença 

de Azheimer, segundo Qosa et al. (2015), no seu estudo com 

camundongos TgSwDI, utilizando dieta suplementada com 

AOEV, demonstrou-se que a apartir de idade avançada fornece 

um efeito protetor contra doença de Alzheimer.  

De acordo com Lebbadi et al. (2014), no seu estudo com 

modelo animal, o DHA aumentado de forma endógena no 

cérebro pelo gene fat-1 em ratos 3xTg-DA, induz alterações de 

biomarcadores que são consistentes para um efeito benéfico 

contra a doença de Alzheimer. 

Em relação as vitaminas, Takasaki et al. (2014), no 

estudo in vitro com celulas do rim embrionario humano 

avaliaram que a vitamina A pode ser uma molecula-chave para 

prevenção de doença de Alzheimer. Quando observado folato, 

homocisteína e vitamina D, em idosos, há uma associação mais 

evidenciada entre as três medidas (diminuição de folato; hiper-

homocisteinemia e diminuição da Vitamina D) e demência 

vascular subcortical, do que  em doença de Alzheimer, como  

também relatam Moretti et al. (2017). No entanto para Feart et 

al. (2017), o estado da vitamina D em idosos, poderia contribuir 

para atrasar ou prevenir o início da demência, especialmente 

na etiologia da doença de Alzheimer. 

Segundo Mosconi et al. (2014), a dieta mediterrânea 

pode ter um efeito protetor contra a perda de tecido e sugerem 

que intervenções dietéticas podem desempenhar um papel na 

prevenção da doença de Alzheimer. A aceleração das taxas de 

atrofia do hipocampo, a conseguinte perda de tecidos, em 

indivíduos com comprometimento cognitivo leve, provoca 

evolução para um diagnóstico clinico de doença de Alzheimer, 

assim aludi Leung et al. (2013). 
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Uma maior adesão a dieta mediterrânea está associada 

a um risco reduzido de desenvolver comprometimento cognitivo 

leve (CCL) e doença de Alzheimer (DA) e um risco reduzido de 

progredir de CCL para DA, como referem Singh et al. (2014). 

 

CONCLUSÕES 

 

Na maioria dos estudos coletados foi demonstrado 

melhora da função cognitiva e prevenção da etiologia da 

doença de Alzheimer, com redução dos fatores intermediáveis 

a partir da adoção da dieta mediterrânea como hábito de 

alimentação.  Conclui-se com base nos resultados 

apresentados que o efeito da dieta mediterrânea pode prevenir 

e reduzir o declínio cognitivo, e principalmente, prevenir a 

etiologia da doença de Alzheimer. São necessários novos 

estudos para melhor comprovação de tais efeitos.  
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RESUMO: A institucionalização do idoso é capaz de acarretar 
em consequências de adaptação ao convívio ambiental, além 
das alterações e condicionantes específicas do próprio 
envelhecimento. Pode também, afetar o estado nutricional 
dessa população, devido à influência da situação social, de 
alterações psicológicas e da condição de saúde, muitas vezes 
associadas a inadequações no consumo alimentar, devido à 
monotonia alimentar que é gerada. O estudo teve como objetivo 
avaliar o estado nutricional de idosos institucionalizados no 
município de João Pessoa, Paraíba. Esta pesquisa possui um 
caráter descritivo, com o intuito de informar a distribuição de um 
evento. Foi realizada a visita na instituição de longa 
permanência e foram coletados dados antropométricos por 
estudantes do 4° período do curso de nutrição previamente 
instruídos. A população deste estudo são indivíduos com 60 
anos ou mais, de ambos os sexos e a amostra foi 28 idosos, 
selecionados por conveniência. Foi verificada a predominância 
do gênero feminino dentre os indivíduos avaliados e, de acordo 
com a classificação de IMC, observou-se a magreza como 
estado nutricional prevalente. Pelo parâmetro de circunferência 
da panturrilha foi confirmada a prevalência de desnutrição nos 
idosos avaliados. Entretanto o parâmetro de adequação da 
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circunferência muscular do braço resultou em predomínio de 
eutrofia. Os resultados que demonstraram risco de desnutrição 
prevaleceram, indicando uma necessidade de cuidado 
nutricional maior com os idosos institucionalizados. 
Palavras-chave: Idosos. Avaliação nutricional. Idosos 
institucionalizados. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

é considerada idosa a pessoa com idade superior a 65 anos nos 

países desenvolvidos, e acima de 60 anos nos países em 

desenvolvimento. A população idosa continua em crescente 

aumento no Brasil e esse crescimento é associado à 

quantidade de pessoas idosas residentes em Instituições de 

Longa Permanência em todo o país. No ano de 2011, existiam 

cerca de 4,3 milhões de brasileiros com idade superior a 60 

anos residentes em 3.458 nessas instituições distribuídas pelo 

Brasil (IBGE). Este cenário justifica-se pelas mudanças na 

estrutura familiar, principalmente pela inserção das mulheres no 

mercado de trabalho, o que leva diversas famílias à 

institucionalizarem seus idosos em Instituições de Longa 

Permanência (VOLPINI et al., 2013). 

A diminuição da autonomia física e a instabilidade 

econômica são fatores que podem tornar as pessoas de idades 

mais avançadas cada vez mais dependentes. Desse modo, faz-

se necessário que uma pessoa assuma os cuidados desse 

idoso. Quando essa opção não é possível de ser realizada 

dentro do núcleo familiar, a institucionalização aparece como 

opção (SOUZA et al., 2013). 

As regiões Norte e Nordeste do Brasil, quando 

comparadas com as demais regiões do país, mostram uma 
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carga global de doenças mais elevada, culminando em mortes 

mais precoces e maior carga de incapacidade por problemas de 

saúde. Esse fato deve-se, dentre outros tipos de doenças, às 

doenças crônicas não transmissíveis, que geram um aumento 

nas demandas de saúde dos idosos em todos os graus de 

complexidade, devido ao longo tempo de acompanhamento e 

intervenções mais custosas. Dessa forma, o aumento na 

expectativa de vida é, frequentemente, acompanhado de 

ampliação dos anos vividos com incapacidade (LEITE et al., 

2015). 

A institucionalização pode se apresentar como positiva 

para o idoso em situação de vulnerabilidade na medida em que 

oferece acolhimento, acesso à assistência médica, alimentação 

e moradia, ou ainda, porque diminui a sobrecarga dos 

cuidadores familiares (RODRIGUES, 2014). 

 A institucionalização do idoso é capaz de acarretar 

em consequências de adaptação ao convívio ambiental, além 

das alterações e condicionantes específicos do próprio 

processo de envelhecimento. Pode também, afetar o estado 

nutricional dessa população, devido à influência da situação 

social, de alterações psicológicas e da condição de saúde, 

muitas vezes associadas a inadequações no consumo 

alimentar, em decorrência da monotonia alimentar que é gerada 

(SILVA et al., 2015). 

 Apesar de as Instituições de Longa Permanência 

para Idosos atenderem todas as necessidades principais do 

idoso, como: moradia, boa higiene, alimentação e 

acompanhamento médico, ocorre uma espécie de isolamento 

de suas atividades familiares e sociais, vivendo muitas vezes 

em situações de readaptação às atividades de vida diária e 

hábitos biológicos como o sono e a alimentação, que podem 
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afetar a sua qualidade de vida. Entre os domínios de saúde, a 

nutrição assume um grande fator relacionado ao 

envelhecimento de forma saudável e com qualidade de vida, 

quando realizado adequadamente durante grande parte da 

vida. Em compensação, quando realizada de forma deficiente, 

pode levar ao idoso um risco aumentado de danos notórios a 

saúde (VENTURINI et al., 2015).  

No que se refere à avaliação nutricional do idoso, sabe-

se que a condição de saúde de um indivíduo é diretamente 

influenciada pelo consumo e utilização de nutrientes, a qual 

pode ser identificada pela correlação de informações obtidas 

através de estudos físicos, bioquímicos, clínicos e dietéticos 

(HEITOR; RODRIGUES; TAVARES, 2013). 

As alterações e condicionantes específicos do próprio 

envelhecimento, e outros fatores, podem afetar o estado 

nutricional dessa população, como, por exemplo: situação 

social (pobreza, isolamento social), alterações psicológicas 

(demência, depressão), condição de saúde (doenças crônicas, 

disfagia, polifarmácia, alterações na mastigação, perda da 

capacidade funcional e autonomia), dentre outros. As 

consequências desses fatores de risco estão, diversas vezes, 

associadas a uma diminuição do consumo alimentar, tornando 

os idosos ainda mais vulneráveis do ponto de vista nutricional 

(SILVA et al., 2015). 

Os idosos em situação de fragilização e os de 

institucionalização dependem, frequentemente, de refeições 

prontas que possuem qualidade nutricional variável, muitas 

vezes inadequadas para suprir as necessidades nutricionais 

diárias do corpo nessa fase da vida. As deficiências de 

micronutrientes contribuem para distúrbios metabólicos e 
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funcionais relacionados com o envelhecimento (HOFFMAN, 

2017). 

A desnutrição é o principal distúrbio nutricional 

observado nos idosos, estando associado ao aumento da 

morbidade, mortalidade e redução na qualidade de vida. 

Durante o envelhecimento, a função gastrointestinal é alterada, 

ocorrendo diminuição das secreções ácidas e, 

consequentemente, a má absorção de nutrientes, como o ferro 

e a vitamina B12. Nos idosos, a digestão torna-se mais lenta, o 

que culmina no aumento da sensação de saciedade precoce e 

assim, dificulta a absorção de medicamentos (ANDRADE, 

2013). 

A desnutrição é um problema muito comum na velhice, 

sendo considerado o distúrbio mais importante nesta fase da 

vida. A desnutrição é capaz de contribuir para o aumento da 

mortalidade, aumento da susceptibilidade às infecções e a 

redução da qualidade de vida dos idosos (SOUSA et al., 2014). 

Em idosos que se encontram institucionalizados, a desnutrição 

está associada com comer metade ou menos alimentos 

servidos em casas de repouso (PAPPAROTTO et al., 2013). 

Acredita-se, então, que investigar o estado nutricional da 

pessoa idosa institucionalizada poderá fornecer subsídios para 

a tomada de decisão frente à assistência multiprofissional que 

é prestada a essa clientela (GOMES; SOARES; GONÇALVES, 

2016). 

Quanto mais avançada a idade, mais o estado nutricional 

e de saúde tende a se deteriorar. Esse cenário pode ser 

explicado pelas alterações fisiológicas do próprio processo de 

envelhecimento que interfere no estado nutricional do idoso. 

Dentre essas alterações, pode se destacar o envelhecimento 

do sistema digestório, podendo acarretar no desencadeamento 
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da dificuldade de mastigação e da absorção de nutrientes 

(CHAVARRO-CARVAJAL et al., 2015). 

Outro aspecto que colabora ainda mais para que ocorra 

a desnutrição nos idosos é o fenômeno natural da sarcopenia, 

que acontece conforme o avançar da idade. A sarcopenia é 

uma alteração morfológica da composição corporal do idoso 

que foi, a princípio, caracterizada pela redução de sua massa 

magra, mas atualmente, tem sido defendido que a sarcopenia 

é caracterizada ainda pela associação na redução de força e 

funcionalidade, visto que perda de massa muscular interfere na 

autonomia do idoso, tornando a sarcopenia uma doença 

geriátrica que impacta diretamente na capacidade funcional 

desta população (FRIED et al., 2001; CRUZ-ENTOFT et al., 

2010). 

Tendo em vista as diversas alterações que ocorrem com 

o decorrer da vida e a maior susceptibilidade a doenças que as 

pessoas com idades mais avançadas estão sujeitas, se torna 

imprescindível a avaliação do estado nutricional dessa 

população, com o intuito de corrigir uma possível disfunção 

nutricional. 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar o estado nutricional de idosos institucionalizados no 

município de João Pessoa, no estado da Paraíba.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDO E AMOSTRAGEM 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal de 

caráter descritivo, com o intuito de informar a distribuição de um 

evento. A população deste estudo são indivíduos com 60 anos 
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ou mais, de ambos os sexos e a amostra utilizada na pesquisa 

foi de 28 idosos, selecionados por conveniência. 

Os participantes selecionados foram os idosos 

institucionalizados que aceitaram que fosse realizada a 

avaliação nutricional e que o tempo designado para aquela 

atividade permitiu. 

 

LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado mediante uma aula prática contida 

na ementa da disciplina de avaliação nutricional do curso de 

graduação em nutrição da Universidade Federal da Paraíba, 

onde ocorreu uma visita à uma instituição de longa 

permanência no município de João Pessoa, no estado da 

Paraíba.  

 

COLETA DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados por estudantes do 4° período 

do curso de nutrição previamente instruídos, com auxílio das 

alunas monitoras da disciplina e da docente responsável pela 

turma.  

Para a análise do estado nutricional, foram coletadas as 

medidas de circunferências do braço e da panturrilha, meia 

envergadura, dobras cutâneas bicipital, tricipital e 

subescapular, além da aferição do peso dos idosos capazes de 

deambular e estimativa do peso através da altura do joelho dos 

idosos que não possuíam essa capacidade.  

O peso foi aferido com o auxílio de uma balança 

mecânica, previamente calibrada, colocada em superfície 

plana, firme e lisa. O paciente foi conduzido até a balança, 
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colocado em pé, ereto, sem movimentar-se e com o mínimo de 

peso extra possível. 

A altura foi obtida através da hemi-envergadura, 

utilizando uma fita métrica de aço plano da marca Sanny, 

aferida a partir da distância entre o osso esterno e a ponta do 

dedo médio de uma das mãos, multiplicando o valor final por 2. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado pela 

razão entre peso (kg) e altura ao quadrado (m²) e classificado 

de acordo com o IMC para idosos proposto por Lipschitz (1994), 

em que os idosos com IMC menor que 22 kg/m2 foram 

classificados com magreza ou desnutrição, entre 22 e 27 kg/m2 

eutrofia e acima do valor de 27 kg/m2, sobrepeso. 

Foi utilizada a Prega Cutânea Tricipital (PCT) para 

avaliação da reserva de tecido adiposo, considerando o local 

mais representativo da camada subcutânea de gordura. Ao 

combinar a PCT com a Circunferência do Braço (CB), foi 

possível calcular o valor da Circunferência Muscular do Braço 

(CMB) a partir da fórmula: CMB = CB – (0,314 x PCT) e em 

seguida calculada a adequação da CMB de acordo com os 

percentis adequados para cada sexo e idade, utilizada para o 

diagnóstico nutricional proteico. 

A dobra foi aferida com o braço relaxado e estendido ao 

lado do corpo. Foi identificado com o auxílio de uma fita métrica 

inelástica, inicialmente, o ponto médio entre o acrômio e o 

olécrano, na região posterior, com o braço flexionado em um 

ângulo de 90°. Para a aferição, foi utilizado o adipômetro da 

marca Sanny. 

O examinador segurou a prega de forma firme entre o 

polegar e o dedo indicador da mão esquerda, um centímetro 

acima do local de medição. Em seguida, com a mão direita, o 

adipômetro foi posicionado de forma perpendicular, exatamente 



AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB 

1167 
 

no local marcado, mantendo a pinça por cerca de 4 segundos 

para a leitura em milímetros do resultado. O procedimento foi 

realizado em triplicata e, em seguida, calculando a média 

aritmética dos valores obtidos para a utilização no cálculo da 

CMB. 

Já na aferição das circunferências, foi utilizada a fita 

métrica de aço plano da marca Sanny, colocada no ponto médio 

do braço e no local de maior proeminência da panturrilha. O 

valor das circunferências foi obtido em centímetros. 

A partir dos resultados que foram obtidos pelas medidas, 

foi possível calcular os percentis de acordo com sexo e idade. 

Sendo considerados para a classificação do estado nutricional 

os valores da CB e Dobra Cutânea Tricipital (DCT): desnutrição 

grave (<70%), desnutrição moderada (70-80%), desnutrição 

leve (81-90%), eutrofia (91-110%), sobrepeso (111-120%) e 

obesidade (>120%). 

A Circunferência da Panturrilha (CP) foi considerada um 

marcador de desnutrição e uma medida sensível da massa 

muscular nos idosos. Dessa forma, foi considerado um 

marcador de desnutrição quando os valores da CP foram 

inferiores ao valor de 31 cm (CHUMLEA; ROCHE; 

STEINBAUGH, 1985). 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para o cálculo do índice de massa corporal, foram 

utilizados 11 dos idosos da amostra devido a limitações para 

aferição do peso em idosos que não deambulam e da dobra 

cutânea subescapular para estimativa em idosos acamados. 

Para os demais resultados, foram utilizados os 28 idosos 



AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PB 

1168 
 

institucionalizados que compuseram a amostra total da 

pesquisa. 

Os dados coletados foram organizados e analisados 

utilizando o programa Excel e os resultados foram expressos 

em média, desvio-padrão, mínima e máxima. 

 

CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 A visita que consubstanciou esse estudo foi realizada 

mediante contato e autorização prévia do responsável pela 

instituição de longa permanência. Os dados coletados 

permanecerão sob guarda da pesquisadora do estudo, sendo 

utilizados somente para os fins científicos da presente 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do estudo foi composta por 28 idosos, obtendo 

média de idade de 82,5±8,7 anos, sendo o mínimo de 66 e 

máximo de 99. Deste total, houve predominância do sexo 

feminino, sendo 25 mulheres e 3 homens (Figura 1). O tempo 

médio encontrado de institucionalização foi de 75,6±75 meses, 

sendo o mínimo de 1 mês e máximo de 275 meses (22,9 anos). 

Alguns resultados confirmam essa tendência, como os 

dados do IBGE, que mostram que a população idosa no Brasil, 

no ano de 2015 atingiu 11,47 % da população, sendo a maioria 

de mulheres com 6,54 % contra 5,2 % de homens (BRASIL, 

2015). 
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Figura 1. Porcentagem de idosos institucionalizados de acordo 
com o sexo. 
 

      
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Um estudo realizado de modo semelhante em uma 

instituição de longa permanência da cidade de São Paulo 

identificou que cerca de 82,4 % dos idosos eram do sexo 

feminino (VOLPINI; FRANGELLA, 2013). Outro trabalho 

realizado em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, com 

idosos também institucionalizados obteve resultado parecido 

com o do presente estudo para a média de idade, 79,5 anos, 

sendo a maioria do sexo feminino 62,7 % (SOUSA et al., 2014). 

Esse fenômeno caracteriza o processo de feminilização 

da velhice, visto que as mulheres vivem em média 5 a 7 anos 

mais que os homens e estão menos expostas a fatores de risco 

como álcool, cigarro e violência no trânsito (ALMEIDA et al., 

2015). 
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 Esses dados diferem de outra pesquisa nacional 

realizada na região Nordeste do país, na qual a predominância 

foi do sexo masculino (61,1 %) (BORGES et al., 2015). 

No que se refere à idade dos idosos, a média no presente 

estudo foi de 82,5 anos, resultados que divergem de uma 

pesquisa desenvolvida no estado de São Paulo, que encontrou 

144 (82,7 %) idosos com faixa etária mais jovem, de 60 a 75 

anos (MEDEIROS et al., 2014).  

 Os resultados da avaliação do estado nutricional dos 

idosos, segundo o IMC, mostrou que 5 (45,5 %) dos 

participantes apresentavam magreza ou desnutrição, 4 (36,4 %) 

eutrofia e 2 (18,1 %) sobrepeso, de acordo com a classificação 

de IMC para idosos (Figura 2). 

 

Figura 2. Classificação do estado nutricional de idosos 
institucionalizados de acordo com o IMC. 
 

  
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Estudos indicam que os idosos institucionalizados 

apresentam maior prevalência de desnutrição quando 

comparados com os que vivem na comunidade (FREITAS et al., 

2015) 
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Outros autores afirmam em seus estudos que para a 

população de institucionalizados, o excesso de peso apresenta 

uma baixa prevalência, sendo, na maioria das vezes, a 

desnutrição mais predominante nesse grupo (SOUSA et al., 

2014). 

Entretanto, o estudo de Salgueiro et al. (2018), 

apresentou resultados diferentes do presente estudo, 

encontrando que a maior parte dos idosos (66 % das mulheres 

e 62,5 % dos homens) foi classificada como tendo excesso de 

peso pelo IMC. 

Sabe-se que os problemas relacionados ao estado 

nutricional de idosos é capaz de acelerar o surgimento de 

fragilidade e vulnerabilidade, o que acaba dificultando a 

recuperação das doenças crônicas comuns nessa fase da vida 

e contribuindo para o aumento da morbimortalidade (BORGES 

et al., 2015). 

 Quando analisados os resultados de circunferência da 

panturrilha dos idosos participantes do estudo, foi possível 

observar que 57,1 % deles apresentaram valores inferiores a 31 

cm, sendo classificados com desnutrição de acordo com este 

paramêtro (Figura 3). 

Um estudo de intervenção realizado por Lee, et al. 

(2013), em Taiwan, com 92 idosos institucionalizados, obteve 

resultados semelhantes aos do presente estudo para CP, em 

que a maioria dos participantes apresentou risco para 

desnutrição. Os mesmos autores ressaltaram ainda que, após 

avaliação do estado nutricional, caso haja risco, uma 

intervenção baseada na necessidade do idoso com uso de 

suplementação pode ser uma estratégia eficaz e útil para 
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melhorar o estado nutricional e a qualidade de vida, devendo 

ser aplicada aos cuidados geriátricos institucionais, 

considerando-se que a proporção de idosos está aumentando 

nas populações do mundo. 

 

Figura 3. Classificação do estado nutricional de idosos 
institucionalizados de acordo com a circunferência da 
panturrilha. 
 

 Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

   

 Quanto aos resultados da adequação da CMB, 

observou-se que 16 % dos idosos apresentaram desnutrição 

grave, 8 % desnutrição moderada, 28 % desnutrição leve e 48 

% eutrofia (Figura 4). 

Dessa forma, foi possível observar que houve um 

predomínio de idosos do sexo feminino, desnutrição de acordo 

com a classificação do IMC, desnutrição de acordo com a 
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classificação da CP e, por fim, eutrofia de acordo com a 

adequação da CMB. 

 
Figura 4. Classificação do estado nutricional de idosos 
institucionalizados de acordo com a adequação da 
circunferência muscular do braço. 
 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

  Assim, o cuidado nutricional deve ser planejado de 

acordo com a avaliação nutricional, quando intervenções 

adaptadas e bem definidas podem ser desenvolvidas para esta 

população vulnerável (ONGAN; RAKICIOGLU, 2015).  

  

CONCLUSÕES 

 

Embora tenha sido encontrado um resultado com 

predominância de eutrofia, os resultados que demonstraram 
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risco de desnutrição prevaleceram, indicando uma necessidade 

de cuidado nutricional maior com os idosos institucionalizados, 

que já necessitam de mais atenção devido as alterações 

fisiológicas do envelhecimento. 

O presente estudo teve como limitação a utilização de 

apenas um instrumento para rastreio do estado nutricional. 

Dessa forma, sugere-se a realização de outros estudos com a 

utilização de outros instrumentos, que avalie outros parâmetros, 

como a Mini Avaliação Nutricional. 
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RESUMO: O aumento do número de idosos no mundo traz 
consigo uma maior prevalência de doenças crônicas não-
transmissíveis o que pode levar a uma maior vulnerabilidade 
desta população à ocorrência de desfechos clínicos 
desfavoráveis. Condição comum nos idosos, e inicialmente 
muito relacionada ao avanço da idade, a sarcopenia é 
caracterizada pela perda progressiva da massa muscular 
associada à perda de força e/ou desempenho físico, com risco 
de resultados adversos, como incapacidade física, quedas, 
baixa qualidade de vida, hospitalização e morte. O objetivo 
deste trabalho é revisar o impacto da sarcopenia em idosos 
hospitalizados e sua relação com a capacidade funcional. A 
pesquisa foi realizada nas principais bases de dados das 
ciências da saúde utilizando-se os seguintes descritores: 
sarcopenia, capacidade funcional, incapacidade funcional, 
idosos, envelhecimento e hospitalização. Foram selecionados 
cinco artigos dos últimos cinco anos que abordou a presença 
de sarcopenia em idosos hospitalizados, observando-se uma 
prevalência de 27,5 a 62,8% de sarcopenia nesse público. 
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Observou-se que entre os idosos sarcopênicos o índice de 
massa corporal era mais baixo, como também houve maior 
dependência funcional. Conclui-se, assim, a necessidade do 
diagnóstico precoce da sarcopenia na admissão hospitalar a fim 
de buscar intervenções para minimizar o impacto dessa 
condição na funcionalidade e qualidade de vida da população 
idosa.  
PALAVRAS-CHAVE: Sarcopenia. Hospitalização. Idosos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A transição epidemiológica e demográfica iniciou por 

volta da década de 80 onde foi observado que o processo de 

envelhecimento da população, principalmente nas metrópoles, 

havia dado início (KALACHE,1987).  O processo iniciou com a 

redução das taxas de mortalidade e com a queda das taxas de 

natalidade, provocando significativas alterações na estrutura 

etária da população (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 

No Brasil, de acordo com o IBGE, estima-se que a nossa 

população que hoje é constituída por mais de 19 milhões de 

idosos, alcance a marca de mais de 41 milhões de pessoas com 

mais de 60 anos, e continue com curva de crescimento aos 

longevos cada vez maior (BRASIL, 2011).  

O envelhecimento pode ser compreendido como um 

processo natural e irreversível, caracterizado por acentuação 

das alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes do 

estresse do meio ambiente, fazendo com que estas alterações 

corporais levem à redução de sua atividade (OPAS, 2003). No 

entanto, quando o avanço da idade está associado a uma 

condição patológica sendo necessário assistência de saúde 

define-se como senilidade (CIOSAK et al., 2011). 
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O aumento da expectativa de vida, resultante do avanço 

tecnológico, acarreta uma maior prevalência de Doenças 

Crônicas não-Transmissíveis (DCNT), tais como hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, câncer e doenças cardiovasculares, 

osteoarticulares e respiratórias, sendo considerada uma das 

principais características do processo de transição 

epidemiológica. As DCNT correspondem a 66% da carga de 

doenças, apresentando maior incidência entre as pessoas com 

mais de 60 anos. Este fato pode acentuar o declínio das 

condições físicas e levar a um estado de maior vulnerabilidade 

e risco de ocorrência de desfechos clínicos adversos, como 

declínio funcional, quedas, hospitalização e morte 

(CAMPOLINA et al., 2013; PAMPOLIM et al., 2017). 

A hospitalização, embora necessária, em muitos casos 

representa alto risco para a saúde, especialmente para idosos. 

A hospitalização nessa faixa etária é mais onerosa do que na 

população adulta e implica riscos de imobilidade, incontinência, 

desnutrição, depressão, desenvolvimento de comorbidades, 

declínio cognitivo, deterioração da capacidade funcional e até 

mesmo de óbito (MARQUES et al., 2014; CASTRO et al., 2013; 

SILVEIRA et al., 2013). 

Uma grave alteração associada ao envelhecimento 

humano é o declínio progressivo da massa muscular 

esquelética, que pode levar à diminuição da força muscular e 

da funcionalidade. Em 1989, Irwin Rosenberg propôs o termo 

"sarcopenia" (grego "sarx" ou carne + "penia" ou perda) para 

descrever essa diminuição da massa muscular relacionada à 

idade (ROSENBERG, 1989), apesar de que seu 

desenvolvimento pode estar associado a condições que não 

são vistas exclusivamente em pessoas idosas, como 

inatividade, desnutrição e caquexia.  
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A sarcopenia é definida como uma síndrome 

caracterizada pela perda progressiva e generalizada da massa 

e da força muscular esquelética, com risco de resultados 

adversos, como incapacidade funcional, aumento do risco de 

quedas, fraturas, baixa qualidade de vida, hospitalização e 

morte (SILVA et al., 2006).  

 A capacidade funcional para atividades de vida diária 

(AVD) pode ser definida como a condição de se manter 

independente e autônomo por meio de habilidades motoras e 

cognitivas necessárias para a realização de tarefas necessárias 

para o autocuidado, sem a necessidade de ajuda, e as 

atividades instrumentais de vida diária (AIVD) é a habilidade do 

indivíduo em administrar sua vida com interações sociais, 

preservando a independência e autonomia nas atividades 

cotidianas (BRASIL, 2007). 

 A funcionalidade do idoso é considerada um fator 

primordial para a determinação da saúde nesta população, cuja 

avaliação é proposta pela Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI), onde enfatiza que a redução da 

autonomia traz graves problemas que podem afetar 

diretamente sua independência (BRASIL, 2006). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é revisar o impacto 

da sarcopenia em idosos hospitalizados e sua relação com a 

capacidade funcional, tendo em vista que os efeitos da perda 

de massa e força muscular podem piorar a qualidade de vida 

relacionada à redução da competência física operante.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão integrativa, 

realizada nos meses de outubro e novembro de 2018, no qual 
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foi feita uma consulta por artigos científicos nas bases de dados 

LiLacs, PubMed, Bireme, Google Acadêmico e SciELO. Como 

critérios de inclusão tem-se artigos publicados entre 2013 a 

2018 encontrados utilizando-se como palavras-chave 

sarcopenia, capacidade funcional, incapacidade funcional, 

idosos, envelhecimento, hospitalização, nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola.  

Foram incluídos nessa revisão 40 estudos, onde após o 

processo de seleção de literatura, foram avaliados de acordo 

com o objetivo do trabalho, desenho do estudo, e limitou-se a 

cinco artigos, excluindo-se, assim, os artigos que não 

apresentavam como foco principal a presença de sarcopenia na 

população idosa em condições de hospitalização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados associados aos artigos relacionados na 

literatura colaboram para uma reflexão a respeito da 

prevalência da sarcopenia em idosos hospitalizados e seu 

impacto na capacidade funcional e qualidade de vida desse 

público. Os estudos atuais trazem recomendações com foco na 

nutrição e uma avaliação adequada às necessidades de um 

grupo especial que são os idosos. Abaixo a tabela com os 

artigos coletados segundo método descrito. 
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Tabela 1. Revisão de artigos com o tema “Sarcopenia em 
Idosos Hospitalizados”. 

ARTIGO 1: SANTANA et al., 2018 

OBJETIVO Avaliar o desempenho do ângulo de fase como 

marcador de sarcopenia em idosos hospitalizados. 

MÉTODO  Estudo transversal 

 População: 148 pacientes idosos de ambos os sexos, 
portadores de doença arterial coronariana internados 
na unidade de cardiologia de um hospital público 
universitário do nordeste do Brasil sendo a coleta dos 
dados realizada até 72 horas da admissão por 
avaliadores treinados. 

 Variáveis: antropometria (índice de massa corporal - 
IMC), força de preensão palmar (FPP), ângulo de fase 
obtido por Bioimpedância elétrica (BIA), índice de 
massa muscular esquelética (IMME). 

 Desempenho físico: teste de velocidade de 
caminhada em 4 metros. 

RESULTADOS  Média de idade: 71,6 (±7,6) anos; 

 Sexo predominante: masculino (51,3%) 

 IMC médio: 26,6 (± 4,3) Kg/m²  

 Sarcopenia: 62,8% 

 Não sarcopênicos: 37,2% 

 Pré-sarcopenia: 29,1% 

 Classificação da Sarcopenia: 
a) Sarcopenia: 27,9% 
b) Sarcopenia severa: 72,1% 

 FPP média: 22,3 (± 9,8 Kg/f) 
 FPP média Homens: 27,8 (±9,7) Kg/f 
 FPP média Mulheres: 16,6 (±5,9) Kg/f 

 IMME médio: 7,7 (± 1,7) Kg/m² 
 IMME Homens: 8,9 (±1,4) Kg/m² 
 IMME Mulheres: 6,5 (±1,0) Kg/m² 

 Velocidade de caminhada média: 0,6 (± 0,2) m/s 
(Normal: > 0,8 m/s) 

 Ângulo de fase médio: 5,9 (± 2,0) 

ARTIGO 2: MARTINEZ et al., 2016 
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OBJETIVO Avaliar a associação entre força e massa muscular 

esquelética em idosos hospitalizados 

MÉTODO  Estudo analítico transversal 

 População: 110 idosos com idade igual ou maior que 
60 anos entre o primeiro e quinto dia de 
hospitalização no Hospital da Cidade em Salvador-
BA com relato de independência funcional prévia 
para locomoção, liberação médica para dambular e 
não utilização de drogas vasoativas, inotrópicas e 
sedativos.  

 Variáveis: antropometria, estado cognitivo de acordo 
com miniexame do estado mental (MEEM), FPP, 
massa muscular esquelética (MME) e índice de 
Charlson. 

RESULTADOS  Média de idade: 71 (±8,5) anos; 
 Com fraqueza: 75,2 (±9,8) anos 
 Sem fraqueza: 68,7 (±6,7) anos 

 Índice de Charlson: 5,4 (±1,8) 

 Sexo predominante: masculino 58,2% 

 Massa muscular reduzida: 30,9% 
 MME média: 21,9 (±5,4) Kg 

 Fraqueza muscular: 36,4% 
 FPP média: 27,9 (±9,4) Kg/f 

 IMC médio: 25,4 Kg/m² (+4,7) 
 Com fraqueza: 24,2 (±4,9) Kg/m² 
 Sem fraqueza: 26,1 (±4,4) Kg/m² 

ARTIGO 3: OLIVEIRA; FILIPPIN; BONIATTI, 2017 

OBJETIVO Avaliar o impacto da sarcopenia sobre a capacidade 

funcional e tempo de hospitalização em idosos 

submetidos à cirurgia. 

MÉTODO  Estudo transversal 

 População: 63 idosos com idade igual ou maior que 
60 anos hospitalizados por fraturas de membros 
inferiores no Hospital Independência em Porto 
Alegre-RS, avaliados em até 48 horas após a 
admissão. 

 Variáveis: condições sócio-econômicas e 
demográficas, condições de saúde atual, estado 
cognitivo de acordo com MEEM, probabilidade de 
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sarcopenia pelo teste de screening proposto por Ishii 
et al, 2014), FPP e circunferência da panturrilha (CP) 
com ponto de corte proposto por Ishii et al (2014): 34 
cm para ambos os sexos 

RESULTADOS  Média de idade: 78,9 (±9,04) anos; 

 Sexo predominante: feminino 76,2% 

 FPP: não apresentou redução em ambos os sexos: 
homens - mediana 40kgf; p25: 20kgf; p75: 60kgf / 
mulheres - mediana 20 kgf; p25: 10kgf; p75: 29kgf 

 CP: reduzida em ambos os sexos (homens: 28,46 
(±2,19) cm; mulheres: 27,47 (±4,07) cm 

 Probabilidade de sarcopenia: moderada (>70%), sendo 
que as mulheres apresentaram o dobro de chance de 
ter sarcopenia comparado aos homens (homens: 20%; 
mulheres: 44%).   

ARTIGO 4: MORENO; SIERRA; ZÚÑIGA, 2015 

OBJETIVO Avaliar a prevalência de sarcopenia em idosos 

hospitalizados e sua associação a funcionalidade para 

as atividades básicas de vida diária. 

MÉTODO  Estudo transversal 

 População: 102 homens e mulheres maiores de 60 
anos admitidos no serviço de Medicina Interna do 
Hospital de Especialidades no México, independente 
do diagnóstico, porém, sem déficit neurológico, motor 
ou enfermidade neuromuscular. 

 Variáveis: antropometria, FPP, sarcopenia (IMME com 
pontos de corte: masculino - <7,26 Kg/m²; feminino - 
<5,45 Kg/m²) e funcionalidade (AVD pelo índice de 
Katz (1963)). 

RESULTADOS  Média de idade: 71,29 (±8,6) anos; 

 Sexo predominante: masculino 59,8% 

 IMC médio: 27,8 (±5,2) Kg/m² 
 IMC médio sarcopênicos: 20,8 (±1,7) Kg/m² 

 IMC médio não-sarcopênicos: 30,1 (±0,9) Kg/m² 

 FPP média: 14,9 (±8,3) Kg 
 60 – 69 anos: 17,0 (±1,3) Kg 

 70 – 79 anos: 13,5 (±1,2) Kg 

 ≥ 80 anos: 10,3 (± 1,0) Kg 

 IMME médio: 7,1 (±1,2) Kg/m² 
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 Prevalência de sarcopenia global: 27,5%. Sendo 
36,1% homens e 14,6% mulheres. 

 Idade média de indivíduos sarcopênicos: 72 (±2) anos 

 MME média dos indivíduos sarcopênicos: 16.3(±0.6) kg 

 Funcionalidade: 
 Independência para alimentação 92%; banho 80%, 

Uso do banheiro e vestir-se 84%; transferências 88% e 

controle dos esfíncteres 95% 

 Funcionalidade global nas atividades básicas de 

vida diária: 76,5% independentes; 19,6% com 

dependência parcial; 3,9% dependência total. 

 Funcionalidade dos Sarcopênicos: 

65% independentes 

25% parcialmente dependentes 

10% totalmente dependentes 

 Funcionalidade dos Não-sarcopênicos: 

81% independentes 

18% parcialmente dependentes 

1% totalmente dependentes  

ARTIGO 5: OLIVEIRA et al., 2016 

OBJETIVO Traçar o perfil de idosos com risco de queda internados 

em uma unidade de internação geriátrica de um 

hospital universitário do município de Porto Alegre – 

RS. 

MÉTODO  Estudo transversal 

 População: 30 idosos (≥ 60 anos) hospitalizados em 
uma unidade de internação geriátrica, avaliados até 48 
horas após a admissão.  

 Avaliação do risco de queda por meio de uma escala 
(Morse Fall Scale – MFS) e um teste (Time Up and Go 
– TUG). 
Variáveis: força muscular (por meio da FPP), 

capacidade funcional (índice de Katz (1963)) idade, 

sexo, nível de atividade física. 

RESULTADOS  Média de idade: 80,7 (±8,305) anos; 

 Sexo predominante: feminino 70% 

 Atividade física: não praticam 73,3% 
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 TUG: média: 22,47s (+20,529)  
Risco baixo: 6,7% 

Risco médio: 56,7% 

Risco elevado: 36,6% 

 MFS: 
 Risco baixo: 3,3% 

 Risco médio: 16,7% 

 Risco elevado: 80% 

 Índice de Katz (1963):  
 Maior funcionalidade: 36,7% 

 Funcionalidade intermediária: 30% 

 Menor funcionalidade: 33,3% 

 FPP: 
Mão dominante: 

 FPP Diminuída: 80% 

Mão não dominante: 

 FPP Diminuída: 83,3% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para melhor ilustrar os dados dos artigos que compõem 

a presente revisão, foram elaboradas três categorias temáticas 

intituladas: sarcopenia em idosos hospitalizados, sarcopenia e 

estado nutricional dos idosos hospitalizados e impacto da 

sarcopenia no desempenho físico e funcional. Ressalta-se que 

foram apresentadas e discutidas à luz da literatura. 

 

Sarcopenia em idosos hospitalizados 

 

Após a análise dos artigos desta revisão, observa-se 

uma alta prevalência de sarcopenia (27,5 a 62,8%) entre os 

idosos hospitalizados. A prevalência de sarcopenia é maior do 

nos idosos hospitalizados do que nos idosos em geral, cuja 

prevalência gira em torno de 5 a 13% nos idosos entre 60 a 70 
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anos, podendo chegar a 50% nos maiores de 80 anos, 

conforme relatado por Santilli et al. (2014).  

Com base nos estudos desta revisão, observa-se uma 

diferença entre as prevalências de sarcopenia entre os estudos 

analisados, que pode ser resultante de diferentes critérios de 

diagnóstico, sobretudo da massa muscular. No estudo de 

Santana et al. (2018), que obteve a maior prevalência de 

sarcopenia dos cinco artigos, para o cálculo do IMME utilizou-

se a fórmula proposta por Janssen et al (2014) que usa o 

resultado da resistência obtida pela BIA, sendo também o ponto 

de corte proposto mais elevado que os demais (< 6,76 Kg/m² 

para mulheres e < 10,76 Kg/m² para homens). O estudo de 

Moreno, Sierra e Zúñiga (2015) define para avaliação da massa 

muscular a fórmula utilizada no estudo de Velásquez-Alva et al 

(2013) proposta por Baumgartner et al. (1998) que faz uso das 

variáveis: sexo, peso, altura, circunferência do quadril e FPP, 

com pontos de corte mais baixos (< 5,45 Kg/m² para mulheres 

e < 7,26 Kg/m² para homens), o que justifica o menor percentual 

encontrado na prevalência de sarcopenia entre os artigos 

analisados. 

Os critérios diagnósticos para sarcopenia ainda não 

estão bem estabelecidos, porém, a ESPEN endossa 

recomendações do Grupo de Trabalho Europeu sobre 

Sarcopenia em Idosos, bem como a declaração do Grupo de 

Interesses Especiais de Caquexia na Doença Crônica e 

Nutrição em Geriatria da ESPEN, que indicam o diagnóstico 

baseado na perda de massa e força e/ou desempenho 

muscular (CEDERHOLM et al., 2017).  

A massa muscular pode ser avaliada por técnicas como 

BIA, tomografia computadorizada (TC), ressonância magnética 

(RM) e densitometria (DXA). A massa muscular reduzida pode 
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ser indicada através do IMME, calculado pela razão da 

quantidade de massa magra em braços e pernas, em gramas, 

e a altura do paciente ao quadrado, em metros [IMME (g/m²) = 

massa magra dos braços (g) + massa magra das pernas 

(g)/altura²(m)]. A ESPEN indica perda de massa muscular com 

os seguintes pontos de corte para o IMME: < 7,26 Kg/m² em 

homens e < 5,5 Kg/m² para mulheres (CEDERHOLM, et al., 

2017). 

Já o artigo de Martinez et al. (2016), embora não relate a 

prevalência de sarcopenia, analisa a correlação entre força e 

massa muscular, fazendo o diagnóstico de massa muscular 

reduzida a partir da equação antropométrica proposta por Lee 

et al. (2000) que utiliza como variáveis: peso, estatura, sexo, 

idade e etnia, bem como medidas de dobras cutâneas e 

circunferências dos membros em idosos com IMC ≥ 30Kg/m². 

Os pontos de corte adotados por Lee et al. (2000) equivalem a 

20% do percentil inferior encontrado por Alexandre et al. (2014), 

que são: ≤ 6,37 Kg/m² para mulheres e ≤ 8,90 Kg/m² para 

homens, seguindo estudos de Newman et al. (2003) e 

Delmonico et al. (2007). A correlação encontrada mostra a fraca 

acurácia da massa muscular para predizer fraqueza muscular, 

visto que, avaliando-se de forma independente, observa-se 

uma prevalência de 30,9% na redução da massa e 36,4% de 

fraqueza muscular na população estudada neste artigo, 

demonstrando, assim, a ocorrência de dinapenia, cuja definição 

é a redução da força sem associação com a redução da massa 

muscular, estando essa condição também associada 

negativamente com a performance física e desfechos críticos 

como mortalidade. 

As medidas antropométricas são uma alternativa para 

avaliação da massa muscular, porém possuem limitações, 
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principalmente na população idosa devido a alterações 

inerentes ao envelhecimento como alterações nos depósitos de 

gordura e perda da elasticidade da pele, o que pode levar a 

possíveis erros de estimativa (CRUZ-JENTOFT et al., 2010). 

Com relação à FPP, encontrou-se reduzida em quatro 

dos cinco artigos apresentados, onde todos utilizaram o mesmo 

ponto de corte como critério de diagnóstico: < 30Kg/f para 

homens e < 20 Kg/f para mulheres, conforme proposto por 

Cruz-Jentoft et al. (2010). Apenas no estudo de Oliveira, Filippin 

e Boniatti (2017) que objetivou avaliar a probabilidade de 

sarcopenia e seu impacto negativo sobre a independência 

funcional em idosos hospitalizados, a FPP média não 

apresentou redução em ambos os sexos. Este estudo 

demonstrou uma moderada probabilidade de sarcopenia 

(>70%), sendo que as mulheres apresentaram o dobro de 

chance de ter sarcopenia quando comparado aos homens 

(homens: 20%, mulheres: 44%). A determinação dessa 

probabilidade foi realizada através do método proposto por Ishii 

et al. (2014) com as seguintes variáveis: sexo, idade, FPP e CP. 

Para a avaliação da força muscular, a FPP tem sido 

utilizada mais amplamente e correlaciona-se positivamente com 

os desfechos mais relevantes. A baixa FPP é um marcador 

clínico de baixa mobilidade, havendo forte relação entre esta e 

a incapacidade funcional para as atividades de vida diária, 

sendo considerada um melhor preditor de desfechos clínicos 

que a baixa massa muscular (CRUZ-JENTOFT, et al., 2010). 

 

Sarcopenia e estado nutricional dos idosos hospitalizados 

 

Com relação ao estado nutricional dos idosos 

hospitalizados, os estudos de Martinez et al. (2016) e Moreno, 
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Sierra e Zúñiga (2015) observaram um menor valor de IMC 

médio entre os idosos com fraqueza muscular e sarcopênicos, 

respectivamente. Os demais estudos não abordaram o estado 

nutricional no tocante à presença de redução de massa 

associada à perda de força e/ou função muscular. Isto posto, 

percebe-se que o estado nutricional interfere na condição de 

sarcopenia e/ou dinapenia dos idosos hospitalizados. 

O diagnóstico nutricional é considerado o ponto de 

partida na avaliação nutricional no meio hospitalar, a fim de 

detectar possíveis déficits nutricionais e tornar possível a 

intervenção precoce na recuperação do estado nutricional e de 

saúde do indivíduo. 

Diagnóstico preocupante, a desnutrição, muitas vezes 

negligenciada, está bastante presente no ambiente hospitalar. 

Pesquisas nacionais e internacionais indicam alta prevalência 

de desnutrição na população hospitalizada. Um estudo nacional 

multicêntrico, envolvendo 4 mil pacientes internados na rede 

pública de saúde, o Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional 

Hospitalar – IBRANUTRI, evidenciou que aproximadamente 

metade (48,1%) dos pacientes hospitalizados apresentou 

desnutrição hospitalar (WAITZBERG; CAIAFFA; CORREIA, 

2001). Após quase duas décadas, estes números continuam 

ainda elevados. Uma revisão sistemática realizada em 12 

países latino-americanos, totalizando aproximadamente 30 mil 

pacientes, confirmou a manutenção da alta prevalência de 

desnutrição em pacientes hospitalizados, variando de 40 a 60% 

no momento da admissão (CORREIA; PERMAN; WAITZBERG, 

2017). 

Em uma revisão realizada em 2013, na qual verificou a 

taxa de desnutrição de idosos hospitalizados no Brasil, foi 

observada prevalência semelhante à da população geral, com 
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valores chegando a 60% de idosos desnutridos em leitos 

hospitalares brasileiros (FIDELIX; SANTANA; GOMES, 2013). 

As principais complicações da desnutrição são: pior 

resposta imunológica, atraso no processo de cicatrização, risco 

elevado de complicações cirúrgicas e infecciosas, maior 

probabilidade de desenvolvimento de lesões por pressão, 

aumento no tempo de internação e dos custos hospitalares e 

maior taxa de mortalidade (TOLEDO et al., 2018). 

 Vários estudos relataram fatores de risco que contribuem 

para o aparecimento de desnutrição hospitalar, tais como: idade 

superior a 60 anos, incapacidade para mastigar e deglutir, 

sintomas gastrointestinais, presença de infecção e de câncer, 

perda de apetite, internações anteriores e recentes e tempo de 

internação prolongado (BARKER; GOUT; CROWE, 2011; 

WAITZBERG; CAIAFFA; CORREIA, 2001; AQUINO; PHILIPPI, 

2011; FRAGAS; OLIVEIRA, 2016; CHATINDIARA et al., 2018). 

 

Impacto da sarcopenia no desempenho físico e funcional 

 

A fim de analisar o impacto da condição de sarcopenia 

no desempenho físico e funcional dos idosos hospitalizados, 

observou-se através do estudo de Santana et al. (2018) que a 

velocidade média do teste de caminhada foi abaixo do padrão 

de referência adotado, concordando assim com a alta 

prevalência de sarcopenia, sobretudo a forma severa, na 

população estudada. O artigo de Oliveira et al. (2016) avaliou o 

risco de quedas do público idoso hospitalizado através da MFS 

e do teste TUG, como também o nível de funcionalidade através 

do índice de Katz (1963), cuja avaliação está intimamente 

relacionada ao risco de queda. Como resultado dessa análise, 

observou-se um risco de queda médio pelo TUG e elevado pela 
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MFS, porém a maior funcionalidade foi encontrada na maioria 

da amostra (36,7%). No entanto, não foi analisada nesse estudo 

o nível de capacidade funcional relacionada à redução da FPP.  

Já no estudo de Moreno, Sierra e Zúñiga (2015), 

utilizando também o índice de Katz (1963) na avaliação da 

capacidade funcional, embora o perfil de funcionalidade global 

tenha sido de apenas 3,9% com dependência total e 19,6% com 

dependência parcial, quando relacionados à presença ou não 

de sarcopenia, temos que 10% dos idosos sarcopênicos são 

totalmente dependentes e 25% parcialmente dependentes e 

entre os não sarcopênicos esse percentual cai para apenas 1% 

totalmente dependentes e 18% parcialmente dependentes, 

mostrando assim, que a presença de sarcopenia associa-se à 

maior dependência funcional para as AVD, comprometendo a 

qualidade de vida dos idosos hospitalizados. 

A sarcopenia em idosos é considerada um determinante 

da perda de independência, o que leva a hospitalizações mais 

frequentes e prolongadas (BEAUDART et al., 2014). Tal 

acometimento pode ser causado também por DCNT, tendo 

associação entre os vários graus de incapacidade e o 

diagnóstico do paciente. A hospitalização em si pode ser 

considerada um indicador do acometimento de patologias 

graves que demandam cuidados específicos em âmbito 

hospitalar, o que pode levar a um processo de incapacidade 

funcional, acarretando um maior índice de mortalidade na 

população idosa. Daí a importância em se incluir na rotina dos 

profissionais de saúde, a avaliação diagnóstica da capacidade 

funcional nessa população (CRUZ et al., 2011). 

 Um estudo realizado com 101 idosos acima de 65 anos 

em Samambaia, no Distrito Federal, avaliou a capacidade 

funcional e o risco de hospitalização nessa população, onde foi 
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observada uma expressiva proporção de idosos (52%) com alto 

risco de hospitalização, embora na maioria dos idosos tenha 

sido observada a preservação da capacidade funcional 

(MEDEIROS, et al., 2012). 

 Já o estudo de Flikweert et al. (2013) mostrou que em 

idosos hospitalizados por fratura de quadril, a hospitalização e 

a fratura reduzem em torno de 29 a 50% a capacidade funcional 

para a realização das AVD e aumentam o risco de óbito de 

maneira considerável. 

A avaliação da capacidade funcional dos idosos vem 

surgindo como um importante método para avaliar as condições 

de saúde desta população, permitindo a classificação de 

independência a total dependência de acordo com o 

desempenho das AVD. O conceito de vulnerabilidade e 

fragilidade do idoso tem íntima relação com o seu grau de 

dependência funcional, sendo observada uma maior limitação 

quando há a combinação de doenças, hospitalização e 

situações de risco (CRUZ et al., 2011). 

 A hospitalização, por qualquer motivo, proporciona um 

grau de imobilidade, sendo o declínio funcional manifestado de 

maneira rápida, principalmente em idosos. Portanto, o principal 

objetivo para a promoção da saúde e da independência dos 

idosos hospitalizados é a manutenção de sua capacidade 

funcional. Reconhece-se, assim, a necessidade do 

conhecimento dos fatores associados ao declínio funcional dos 

idosos hospitalizados, ajudando a orientação quanto à 

prevenção, sendo um importante parâmetro para tratamentos 

eficazes (CARVALHO, 2017). 
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CONCLUSÕES 

 

 Nos artigos analisados observou-se uma importante 

prevalência ou probabilidade de sarcopenia em idosos 

hospitalizados, com frequente redução da força muscular, 

trazendo impacto na funcionalidade, maior risco da ocorrência 

de quedas, além de menor IMC entre os idosos sarcopênicos.  

 É de fundamental importância que as equipes de saúde 

verifiquem a presença de sarcopenia na admissão hospitalar do 

idoso, a fim de que as terapêuticas necessárias sejam iniciadas 

precocemente pela equipe multiprofissional, reduzindo assim o 

impacto dessa condição na capacidade funcional, qualidade de 

vida, tempo de hospitalização e desfechos desfavoráveis. 
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RESUMO: O estudo objetivou estimar a (in)segurança 
alimentar identificar o estado nutricional e saúde bucal de um 
grupo de idosos no município de Santa Cruz/RN. Trata-se de 
um estudo transversal, descritivo, quantitativo com indivíduos 
com idade igual/superior a 60 anos (n=42) frequentadores do 
NASF. Realizou-se coleta através de questionário 
semiestruturado abordando dados socioeconômicos e clínicos, 
aplicou-se a EBIA e realizou-se avaliação antropométrica. A 
pesquisa obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
FACISA/UFRN através do parecer de número 1.779.657. 
Maioria se enquadra em segurança alimentar (57,0%), seguida 
por insegurança alimentar leve (35,7%). Idade média de 70,6±5 
anos, 66,7% feminino, casados (38,1%), analfabetos (50,0%), 
aposentados (92,9%) e renda média de um salário mínimo 
(38,1%). Observou-se prevalência de sobrepeso (54,0%) e 
risco muito elevado para complicações metabólicas 
principalmente nas mulheres (89,3%). Para saúde bucal, 
(58,62%) utilizam prótese dentária, destes, (5) cinco afirmaram 
que o uso da prótese atrapalha na alimentação, 19,0% 
afirmaram boa conservação e os demais 30,77% estavam em 
condições de regulares à ruins de uso, 95,2% consumiam dieta 
sem restrições ou modificações. A população encontra-se em 



SEGURANÇA ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL E SAÚDE BUCAL DE UM 

GRUPO DE IDOSOS USUÁRIOS DO NASF 

1199 
 

inadequações nutricionais, com prevalência de sobrepeso e 
risco muito elevado para complicações metabólicas ligadas à 
DCNT. Observando a quantidade de idosos em insegurança 
alimentar, faz-se necessário assegurar qualidade de vida 
através de intervenções que melhorem aspectos nutricionais e 
possam favorecer segurança alimentar. 
Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde bucal. Segurança 
alimentar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é descrito como um processo 

sequencial, individual, cumulativo, irreversível, não patológico, 

de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os 

membros de uma espécie, onde as alterações ocorridas são 

universais (VIEIRA, 2016). Ainda, é caracterizado por 

alterações biopsicossociais especificas (FERREIRA et. al., 

2010).  

Um importante desafio contemporâneo, que traz 

crescentes implicações sociais e econômicas é o 

envelhecimento da população (DIAS, 2015). No Brasil, esse 

processo está associado a alterações demográficas, sociais e 

econômicas, que ocasionam desafios incluídos à análise desse 

processo, assim como à formulação e implementação de 

políticas públicas no âmbito da proteção social ao idoso 

(SOUZA, 2015; CAMPOLINA, 2013).  

Neste contexto, a alimentação dos indivíduos é de 

grande importância para designar o seu estado de saúde, 

sendo também um direito próprio de todas as pessoas 

(ARRUDA, 2012). A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é 

o direito de todos ao consumo alimentar adequado e realizado 

de forma contínua, sendo este de qualidade nutricional 
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recomendada, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base as 

práticas alimentares promotoras de saúde, respeitando a 

diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis (SANTOS, 2010). 

Já a insegurança alimentar (IA), corresponde ao não 

comprometimento dos princípios de SAN, estabelecida, 

prevalentemente, pela pobreza e pelas desigualdades sociais, 

onde em sua maioria, esse fato não ocorre apenas pela 

inexistência de alimentos suficientes, mas pela falta de acesso 

aos alimentos (SABOIA, 2015).  

Em relação aos idosos, outros pontos podem estar 

conectados a não ingestão ou diminuição do consumo 

alimentar, sendo decorrência de pobreza, isolamento social, 

comprometimento da capacidade de deslocamento, diminuição 

da função cognitiva, perda do cônjuge, depressão, além de 

outros fatores associados a enfermidades (CAMPOS, 2013). 

O estado nutricional dos idosos é sensível à vários 

fatores sejam eles de ordem emocional, fisiológica e/ou social, 

que podem interferir no apetite, na mastigação ou deglutição, 

ou até mesmo na autonomia de escolher, comprar, preparar e 

consumir alimentos, tornando-se dependentes de terceiros para 

alimentar-se. Estas complicações tornam este público mais 

vulnerável à sofrer variações no estado nutricional e 

conseqüentemente, maior incidência de carências nutricionais, 

devido á ingestão insuficiente ou inadequada de nutrientes 

(MAGNONI, 2010). 

Diante disso, as modificações fisiológicas que afetam a 

saúde bucal dos idosos, como perda parcial ou total dos dentes, 

diminuição da capacidade mastigatória, dificuldade de 

deglutição, xerostomia e alterações no paladar podem 
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comprometer o estado nutricional dos idosos (BERRETIN-

FELIX, 2017).  

Estudos associam os hábitos alimentares do indivíduo à 

sua saúde bucal, atribuindo a causa das doenças orais à uma 

alimentação incorreta e deficiente, e que isso por sua vez gera 

desgaste dentário comprometendo a qualidade da dieta, sendo 

este um problema bastante evidenciado nos indivíduos da 

terceira idade (OLIVEIRA, 2010). “No Brasil, poucos estudos 

têm focalizado os determinantes das alterações nutricionais em 

idosos, apesar da sua importância para o planejamento de 

ações em saúde” (NASCIMENTO, 2011). 

Vislumbrado os aspectos acima, cita-se a importância do 

investimento em políticas públicas voltadas a assistência para 

minimizar a problemática da IA e dos problemas nutricionais. 

Assim, evidencia-se a participação do programa Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família (NASF). Este foi criado em 2008, com 

o objetivo de integrar, fortalecer e ampliar as ações que são 

realizadas na Atenção Primária em Saúde (APS). As ações 

desse âmbito são baseadas nos princípios da integralidade, do 

acesso universal, da participação social e da equidade 

(BARROS, 2015). 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

funciona como porta de entrada do Programa de Saúde da 

Família (PSF) e é a unidade em torno da qual se organizam os 

serviços de proteção básica e apresenta função de gestão local. 

Assim, quando vinculado aos serviços do NASF, objetivam a 

realização intersetorial da implantação de melhorias aos 

processos de saúde.  

Tendo em vista que o município de Santa Cruz/RN 

apresenta uma população constituída por um número 

expressivo de idosos frequentadores de Unidades Básicas de 
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Saúde (UBS), esta pesquisa objetivou realizar a caracterização 

de aspectos nutricionais, a saúde bucal e identificar a 

insegurança alimentar de um grupo de idosos usuários do 

NASF.  

E assim, contribuir para a promoção da saúde do idoso 

através de propostas que efetivem estratégias de saúde que 

possam assegurar a atenção necessária, tornando possível 

enfrentar o processo de envelhecimento de forma saudável e 

em melhores condições de longevidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo de modelo 

transversal realizado com indivíduos de ambos os sexos com 

idade igual ou superior a 60 anos (n=42) cadastrados no CRAS 

e usuários do NASF de um bairro da periferia do Município de 

Santa Cruz no interior do Rio Grande do Norte. 

O CRAS é um centro de assistência ao idoso na cidade, 

onde são ofertadas diversas atividades com o intuito de 

promover uma assistência há este grupo, tendo o NASF como 

um grande facilitador na execução desses objetivos. O acesso 

ao CRAS foi intermediado pela nutricionista do NASF e a 

assistente social responsável, sendo essa uma parceria 

essencial no momento da formulação das atividades 

executadas, planejando de acordo com a realidade, condições 

e necessidades do local, com enfoque na alimentação saudável 

e promovendo orientações nutricionais. 

A amostra foi recrutada utilizando-se os seguintes 

critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60 anos; estar 

cadastrado no CRAS; possuir freqüência semanal ativa nos 

encontros realizados pelo NASF no local; apresentar 
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capacidade de locomoção e cognitiva para responder ao 

questionário. Já como critérios de exclusão, temos: idosos que 

não atenderem aos critérios de inclusão ou aqueles que se 

recusarem ou desistirem de continuar participando da pesquisa. 

Os dados foram coletados durante os encontros do grupo 

de convivência, que ocorrem semanalmente na sede do CRAS, 

através da aplicação de três etapas: na primeira etapa os 

participantes foram submetidos à aplicação de um questionário 

semi-estruturado que abordou dados pessoais, condições 

socioeconômicas e condições clínicas.  

No segundo momento, os participantes responderam às 

perguntas referentes à Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA) (SEGALL-CORRÊA, 2009) e a terceira etapa 

ocorreu por meio da realização da avaliação antropométrica do 

estado nutricional e questionário referente às características da 

saúde bucal destes. 

As medidas antropométricas foram aferidas logo após a 

aplicação do questionário pelo mesmo entrevistador, 

obedecendo aos protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN) (BRASIL, 2008).  

Para avaliação do estado nutricional a partir da 

antropometria realizou-se verificação e análise do peso atual, 

altura, cálculo do IMC, calculado dividindo o peso (kg) pela a 

altura (m) ao quadrado, e classificado de acordo com 

parâmetros de referência(baixo peso < 22 kg/m2; adequado ou 

eutrófico 22-27 kg/m2; sobrepeso >27 kg/m2) (LIPSCHITZ, 

1994). Circunferência da Cintura (CC) (OMS, 1998), e da 

Circunferência da Panturrilha (CP) (VALENTIM, 2012).  

Em caráter de coleta, os idosos no final da aplicação do 

questionário foram convidados a se dirigirem a uma área 
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reservada que foi montada no próprio CRAS designada para 

realização dessa etapa de medidas antropométricas. 

Para aferição do peso e altura, solicitou-se que os idosos 

retirassem os sapatos, roupas pesadas e removessem 

acessórios e objetos que estejam no bolso. Para peso, pediu-

se que eles subissem na balança com os dois pés apoiados na 

plataforma e o peso distribuído em ambos os pés. 

Já no momento da aferição da altura, o indivíduo foi 

indicado a ficar em pé, com os pés paralelos, braços relaxados 

e mãos voltadas para o corpo, encostando calcanhar, 

panturrilhas, nádegas, costas e a parte posterior da cabeça no 

equipamento, posicionando-a no plano de Frankfurt. 

Em relação a esses instrumentos, foi utilizada como 

apoio a essa coleta uma balança corporal digital da marca 

Lincoterm, estadiômetro portátil da marca CapriceSanny, uma 

fita métrica para avaliação antropométrica e uma calculadora 

pertencente a pesquisadora. 

Quanto às limitações do estudo, deve-se salientar que, a 

primeiro momento planejou-se o estudo com objetivo de 

atender todos os idosos cadastrados no grupo que se 

encaixassem nos critérios pré-estabelecidos. Entretanto, viu-se 

que muitos desses não frequentavam assiduamente o local, 

tendo assim pouca rotatividade e caracterizando uma 

desatualização dos arquivos disponibilizados contendo o 

número de idosos cadastrados, o que pode gerar 

consequências no controle, planejamento de ações e 

organização do CRAS. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) pelo 

parecer de número (1.779.657/2016). Após a coleta, os dados 

foram tabulados construindo um banco de dados, utilizando o 
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programa Excel 2007, calculando a percentagem de cada 

variável em relação ao número total de idosos entrevistados, 

para posterior análise, e os idosos que se propuseram a 

participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Para análise estatística, utilizou-se o Programa SPSS 

(StatisticalPackage for the Social Sciences versão 20.0). Foi 

utilizado o teste estatístico Qui-Quadrado de Pearson, e teste 

Exato de Fisher, para investigar a associação entre a 

insegurança alimentar e as variáveis demográficas e 

socioeconômicas, e para associação do Índice de Massa 

Corporal (IMC) com Circunferência da Panturrilha (CP), 

utilizando parâmetros de acordo com a referência, foi 

considerado um nível de significância de 5% (p≤0,05) para as 

análises. A insegurança alimentar foi considerada como 

variável dependente e as características demográficas e 

socioeconômicas como variáveis independentes.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se, que 66,7% do grupo era do sexo feminino, 

com média de 70,6 ± 5 anos, casados(a) (38,1%) ou viúvo(a) 

(33,3%), moradores de casa própria (78,6%), que não 

trabalhavam (95,2%), recebiam aposentadoria (92,9%), com 

uma renda salarial variando de 1 a 2 salários mínimos (54,8%) 

e analfabetos (50%). 

Com relação à caracterização social do grupo, viu-se o 

mesmo resultado em Neumann et al. (2014) e Silva (2015), 

onde a população também foi caracterizada em sua maioria 

como sendo do sexo feminino e casados. A frequência do 

gênero feminino pode ser explicada devido a coleta ter sido 
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realizada em um grupo do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF), com isso, é possível que essa predominância seja 

consequência da maior procura pela utilização dos serviços de 

saúde por mulheres.  

A maior parte do grupo reside em casa própria, onde o 

mesmo resultado também foi visto no estudo de Assis et al. 

(2016), em 96,1% da população. A maioria relatou receber a 

aposentadoria, um resultado semelhante também foi visto no 

estudo de Lopes et al. (2014), onde 77,6% da população 

avaliada também possuía este benefício. Quanto a 

caracterização da renda, um mesmo resultado foi visto no 

estudo de Brasil et al.(2014), em que 57,9% da população 

também possuía renda média de um à dois salários mínimos.  

Dentre as doenças crônicas que mais acometem este 

grupo, destaca-se a hipertensão arterial e diabetes Mellitus 

associada à hipertensão arterial. Deste modo, quando 

avaliadas as doenças crônicas presentes no grupo, encontrou-

se resultado semelhante no estudo de Brasil et al.(2014), onde 

73,7% apresentam presença de alguma dessas comorbidades. 

Assim, lembrando que parte da população relatou não realizar 

acompanhamento médico, vê-se a necessidade de orientações 

por profissionais de saúde sobre um cuidado especializado com 

esse público.  

No que diz respeito à análise da (In) segurança 

Alimentar, verificou-se que a maior parte dos idosos se 

enquadra em um padrão de segurança alimentar (57,1%), 

sendo seguido por idosos enquadrados em qualquer uma dos 

subgrupos de insegurança alimentar (leve 35,7%, moderada 

4,8% e grave 2,4%) (42,9%), como mostram os dados 

apresentados na Figura 1. Com isso, uma parte considerável da 



SEGURANÇA ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL E SAÚDE BUCAL DE UM 

GRUPO DE IDOSOS USUÁRIOS DO NASF 

1207 
 

população apresentou algum tipo de insegurança alimentar 

instalada, nos níveis de leve a grave. 

 

Figura 1: Distribuição percentual em relação a classificação de 

(In) segurança alimentar, por meio do EBIA, dos idosos 

usuários do NASF no município de Santa Cruz/RN, 2018 

(n=42). 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No estudo de Ribeiro et al. (2017), encontrou-se que a 

maior parte da população também se enquadra em segurança 

alimentar (58,0%), com percentual considerável de algum tipo 

de IA instalada, nos níveis leve, moderada e grave (27%, 13% 

e 2%, respectivamente). Ainda, Vianna e Segall-Corrêa (2008) 

confirma existir uma ligação inversamente proporcional entre a 

renda mensal e a Insegurança Alimentar, assim, quanto mais 

baixa for a renda mais elevadas serão as hipóteses de ocorrer 

uma situação de IA.  

Todavia, deve ser avaliado que, mesmo a renda sendo 

em quantidade necessária para a compra de alimentos, não se 

deve confirmar que esta é destinada para a compra de 

alimentos adequados ao ponto de vista nutricional, podendo 

afetar a saúde desses idosos. 
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Dessa forma, pode ser observado que em quantidades 

inferiores, a situação de insegurança alimentar ainda é presente 

na atualidade, atingindo os grupos de maior vulnerabilidade, 

como os idosos. A Constituição Brasileira evidencia que a 

insegurança alimentar é um fator inaceitável com prejuízos a 

dignidade humana, pois a alimentação é um direito de todos.  

Nesse contexto, vale dar-se a importância ao papel 

fundamental dos gestores das políticas públicas voltadas para 

a insegurança alimentar, levando em consideração que este 

fator é crucial para designar a saúde dos indivíduos e que serve 

de ferramenta para elaboração de ações voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida desses indivíduos através da 

educação alimentar e nutricional e principalmente, por meio da 

realização do direito a uma alimentação adequada. 

Em relação à associação entre a (In)segurança alimentar 

e os dados socioeconômicos, constatou-se que todas as 

variáveis socioeconômicas têm relação na instalação da 

Insegurança alimentar entre os idosos deste grupo, como 

podemos observar nos dados apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Associação entre insegurança alimentar e situação 

socioeconômica dos idosos usuários do NASF no município de 

Santa Cruz/RN, 2018. 

Variáveis SA  n=24 IA n=18 Valor de p 

% %  

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
62,5 
37,5 

 
72,2 
27,8 

p=0,50 

Idade (anos) 
60-75 
>75 

 
79,2 
20,1 

 
77,8 
22,2 

 
p=0,91 
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Estado civil 
Sem cônjuge 

(solteiro, viúvo 
separado/divorciado) 

Com cônjuge 
(Casado) 

 
50,0 

 
 

50,0 

 
22,2 

 
 

77,8 

p=0,06 

Escolaridade 
Analfabetismo 

Ensino fundamental 
Ensino médio/superior 

 
50,0 
45,8 
4,2 

 
50,0 
44,4 
5,6 

 
p=0,97 

Renda Familiar¹ 
Até 1 salário mínimo 
1 à 2 salários mínimo 
>2 salários mínimo 

 
41,7 
50,0 
8,3 

 
33,3 
61,1 
5,6 

p=0,76 

Nº de residentes na 
moradia 
1 pessoa 

2 à 3 pessoas 
>3 pessoas 

 
 

20,8 
41,7 
37,5 

 
 

16,7 
44,4 
38,9 

p=0,94 

Recebe auxilio 
governamental 

Sim 
(Aposentadoria/Outros) 

Não recebe 

 
 

91,7 
 

8,3 

 
 

94,4 
 

5,6 

p=0,60² 

Fonte: Dados da pesquisa. Nível de significância: p≤0,05. ¹Valor do salário 

mínimo (2018): R$ 954,00. ² Teste exato de Fisher 

 

Rosa et al. (2012), em sua pesquisa, observam a maior 

incidência dos domicílios chefiados por homem encontrarem-se 

em situação de SA mais favorável, quando comparados 

aqueles chefiados por mulheres. Esta realidade pode ocorrer, 

pois esses indivíduos possuem maior propensão a morarem 

sozinhos, e possuírem uma única renda para arcarem com 

todas as despesas do domicilio. Dados equivalentes podem não 

ter sido encontrados, neste estudo, devido à baixa incidência de 

idosos em situação de IA. 
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Diante disso, pode-se inferir que a renda mensal 

apresenta associação com a situação de IA, já que aqueles 

quem possuíam renda inferior a um salário mínimo estiveram 

mais concentrados nesta situação. Em estudo realizado no 

município de Campinas/SP mostra que o indicador que 

apresentou maior impacto na SA foi a renda mensal das 

famílias, pois aquelas que possuíam um valor inferior a dois 

salários mínimos tinham mais chances de estar em IA 

(PANIGASSI, 2008).  

Já Vasconcelos et al. (2015), traz que os indivíduos de 

sua pesquisa, apesar de apresentarem IA e estarem em classes 

econômicas C, D e E, apenas os que estiveram na classe D, ou 

seja com uma renda per capita menor que ¼ do salário mínimo, 

obtiveram relação significativa com a IA. Sobre isto, Vianna e 

Segall-Corrêa (2008), dizem que se vê uma associação 

inversamente proporcional entre a renda mensal e a IA, ou seja, 

quanto menor for a renda maiores as chances de haver 

instalada uma situação de IA.  

Sendo assim, pode-se afirmar que aposentadoria é um 

direito do idoso, que contribui bastante para a sua seguridade 

social, atendendo as suas necessidades para o suprimento das 

despesas, melhorando seu padrão de vida. Além disso, a 

maioria das residências com idosos dependem de boa parte da 

renda destes indivíduos para seu mantimento, e essa renda 

geralmente advêm deste auxilio, que garante uma situação 

econômica mais estável e segura (PANIGASSI, 2008). 

Sendo assim, mesmo a população do presente estudo 

sendo pequena, ainda houve representação de casos de 

insegurança alimentar e assim, se torna um ponto de grande 

preocupação e também estimula a necessidade de extensão 

dos estudos realizados no local. 
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Com relação aos dados antropométricos, viu-se que 

segundo o Índice de Massa Corporal (IMC), a maior parte do 

grupo (50%) encontra-se em excesso de peso, como pode ser 

observar na Figura 2. Verificou-se que (89,3%) do sexo 

feminino apresentou risco muito elevado para o 

desenvolvimento de doenças crônicas e metabólicas. Já no 

sexo masculino, (50%) apresentou risco elevado para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

 

Figura 2: Distribuição percentual do estado nutricional segundo 

IMC do grupo idosos usuários do NASF no município de Santa 

Cruz/RN, 2018 (n=42). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 Quanto à avaliação dos dados encontrados quanto a 

Circunferência da Panturrilha, observou-se que a maioria 

(85,8%) apresentou adequação quanto aos valores de 

referência, como apresentado na Figura 3.  

No estudo de Brasil et al.(2014), 54,5 % dos pacientes 

apresentaram excesso de peso. Um resultado semelhante 

também observado no estudo de Previato et al. (2014), onde 

66,0% das idosas analisadas apresentavam excesso do peso e 

PERCENTUAL; 
Magreza; 17 ; 

17%

PERCENTUAL; 
Eutrofia; 33 ; 

33%

PERCENTUAL; 
Excesso de 
peso; 50 ; 

50%

Magreza

Eutrofia

Excesso de peso



SEGURANÇA ALIMENTAR, ESTADO NUTRICIONAL E SAÚDE BUCAL DE UM 

GRUPO DE IDOSOS USUÁRIOS DO NASF 

1212 
 

84,0% demonstraram valores elevados de circunferência da 

cintura.  

 

Figura 3: Distribuição percentual de classificação de 
sarcopenia segundo Circunferência da Panturrilha (CP) do 
grupo de idosos usuários do NASF no município de Santa 
Cruz/RN, 2018 (n=42). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Quanto à circunferência da panturrilha, um resultado 

semelhante ao encontrado no presente estudo foi visto em 

Santos et al. (2016) mostrando baixo índice para sarcopenia 

(≤31 cm). Um mesmo resultado foi visto por Cruz (2016), onde 

foi verificado que mais da metade dos idosos apresentaram 

massa magra preservada, sendo o valor igual para ambos os 

sexos.   

Esses dados antropométricos encontrados se tornam de 

grande relevância quando se observa a presença de DCNT na 

população, sendo o excesso de peso e circunferências 

elevadas um fator predominante para o aparecimento dessas 

comorbidades e de outras patologias também associadas, 

acarretando ainda prejuízos à qualidade de vida do indivíduo.  

Percentual; 
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O mesmo também foi encontrado por Soares et 

al.(2016), onde diz que níveis elevados do estado nutricional 

dos idosos entre as medidas de IMC e CC, constituindo para 

fatores de risco de desenvolvimento de DCNT, sendo a 

hipertensão arterial, diabetes e osteoporose as patologias mais 

prevalentes.  

Com referência às características da saúde bucal dos 

idosos, (58,62%) utilizam prótese dentária, entre estes apenas 

cinco afirmaram que o uso da prótese atrapalha na alimentação. 

No que diz respeito à percepção do estado de conservação da 

prótese, em relação à quantidade de idosos que usam prótese 

19,0% afirmaram boa conservação que estas estão bem 

conservadas, e os demais 30,77% confessaram que as 

próteses estavam em condições de regulares à ruins de uso.  

Quanto à consistência da dieta consumida, 95,2% 

afirmaram consumir uma dieta sem restrições ou modificações. 

No entanto, apenas um idoso relatou dificuldades de deglutir ou 

mastigar alimentos como carnes, por exemplo, porém todos 

afirmaram consumir uma dieta livre, sem modificações na 

consistência.  

Resultados semelhantes a este foram encontrados em 

uma pesquisa com intuito de avaliar a relação entre o consumo 

inadequado de nutrientes e a condição de saúde bucal de 

idosos não institucionalizados, onde 29% apresentaram 

dentaduras completas, 5,4% utilizavam próteses parciais, e 

apenas 5,1% tinham dentição natural completa, e quanto á 

ingestão de nutrientes houve uma alta prevalência de ingestão 

inadequada para a maioria dos nutrientes pesquisados, 

concluindo que existe relação entre a condição de saúde bucal 

e o consumo inadequado de nutrientes importantes para este 

ciclo da vida (ANDRADE, 2011).  
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Observou-se que, apesar dos dados não terem 

demonstrado indícios de comprometimento no processo da 

alimentação, é importante ressaltar a relevância e a 

necessidade de caracterizar grupos de idosos, como uma forma 

de acompanhar o estado nutricional destes, melhorando o 

aproveitamento dos alimentos e direcionando uma conduta 

nutricional que contribua para uma elevação da qualidade de 

vida.  

Diante do exposto, destaca-se a importância de um 

maior apoio do governo, uma vez que muitos idosos precisam 

do mesmo para atender suas despesas, inclusive com a 

alimentação. Visto que, a maioria dos idosos não possui tanta 

capacidade física para continuar a desempenhar atividades 

empregatícias, dependendo exclusivamente do recurso da 

aposentadoria para o seu mantimento.  

Portanto, compreende-se a relevância deste benefício, 

bem como de outras políticas públicas, tanto de acesso a 

alimentos, quanto da transferência de renda, que venha garantir 

a esses indivíduos em situação de risco, um modo de reduzir a 

probabilidade de situações que contribua para que a 

insegurança alimentar seja instalada. 

 

CONCLUSÕES  

 

O presente estudo possibilitou caracterizar o perfil dos 

idosos no que se refere ao estado nutricional, saúde bucal e 

identificar a prevalência da Insegurança alimentar, os mesmos 

frequentadores do grupo do CRAS vinculado ao NASF. Diante 

dos resultados demonstrados, observou-se grande semelhança 

dos dados com outros estudos com este mesmo público.  
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Em relação a (In)segurança alimentar a maioria dos 

idosos se enquadram em Segurança Alimentar segundo 

aplicação do EBIA, sendo estes fatores positivos, pois irão 

designar bastante sobre a saúde geral do idoso.  

Ainda com relação à insegurança alimentar, mesmo que 

a prevalência encontrada tenha sido representada pela minoria, 

ainda sim, simboliza um dado preocupante, pois pode ser peça 

chave no comprometimento da saúde e qualidade de vida dos 

idosos, indo de encontro ao direito a uma alimentação 

adequada.  

Todavia, sabe-se que o diagnóstico de insegurança 

alimentar em idosos não é somente confirmada pela falta 

total/parcial do alimento, mas também pela restrição nas 

escolhas alimentares destes, sendo necessário, assim, uma 

orientação realizada por profissional nutricionista, objetivando 

um cuidado nessa temática de escolha dos alimentos.  

Outra questão importante observada diz respeito ao 

estado nutricional, visto que a maioria dos idosos avaliados 

encontra-se em inadequações nutricionais, com prevalência de 

sobrepeso, risco muito elevado para complicações metabólicas 

associadas à obesidade e DCNT, de acordo com o IMC e a CC, 

principalmente os indivíduos do sexo feminino. Em 

contrapartida, deve ser evidenciado o percentual elevado de 

idosos que relataram não possuir nenhuma DCNT, bem como 

um baixo índice para sarcopenia. 

Além disso, apesar dos dados referentes á saúde bucal 

não terem apresentado resultados que indicam o 

comprometimento no processo da alimentação, é válido 

salientar a importância deste dado como um indicador de uma 

boa ingestão e manutenção ou recuperação do estado 

nutricional. 
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Sendo assim, reforça-se a importância de mais 

investigações na temática, destacando a relevância de se 

estudar este grupo de risco e os principais problemas que os 

afligem, tendo em vista que o estilo de vida influencia 

diretamente na qualidade de vida deste público.  

Portanto, faz-se necessário criar possibilidades de 

contribuições significativas para a promoção da saúde do idoso, 

tendo como suporte ações governamentais baseadas em 

políticas e estratégias públicas, visando o controle da saúde e 

qualidade de vida por meio de intervenções nutricionais que 

garantam a autonomia, segurança alimentar e a renovação das 

práticas de promoção a saúde do idoso. 
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RESUMO: O índice de pessoas com sobrepeso/obesidade vem 
crescendo com o passar dos anos e nessa mesma escala pode-
se observar o número de pesquisas em torno do uso de 
alimentos funcionais. Nesse contexto, o consumo do chá verde 
tem recebido destaque na literatura científica. O presente 
trabalho objetivou avaliar a incidência da utilização do chá verde 
visando à perda de peso e se o uso do mesmo está se dando 
de forma correta. Representando uma pesquisa de campo 
realizada por meio de aplicação de questionários 
semiestruturados a graduandos de uma Faculdade particular do 
município de João Pessoa. Após coleta e análise dos dados 
foram obtidos a média e desvio padrão utilizando-se o programa 
Microsoft Excel. Os resultados expostos em gráficos mostraram 
que dentre os entrevistados que consumiram o chá verde, a 
maioria fez uso do sachê pronto com a finalidade principal de 
perda de peso, sendo seu preparo realizado de forma correta, 
sem que a bebida estivesse adoçada. Boa parcela dos 
universitários relata atingir o objetivo esperado ao consumir o 
infuso sem que houvesse manifestação de efeitos adversos e 
grande parte da amostra não tiveram orientação de um 
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profissional seguindo indicação de amigos. Para utilização 
adequada desta espécie é necessário o consumo do infuso 
aliado a atividade física, alimentação balanceada e orientação 
de um profissional capacitado. 
Palavras-chave: Camellia sinensis. Chá verde. Gordura 

corporal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Aproximadamente 56,9% da população brasileira com 18 

anos ou mais encontra-se acima do peso sendo consequência 

de uma má qualidade de vida, atribuída a falta de uma dieta 

equilibrada e ao sedentarismo. Neste aspecto, o sobrepeso e 

obesidade vêm acometendo grande proporção dos brasileiros 

(PNS, 2013). 

Uma das alternativas utilizadas que contribui para o 

emagrecimento são os alimentos funcionais. Segundo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da 

resolução de nº 18, de 30 de Abril de 1999, define alimento 

funcional como aquele que além da capacidade de nutrir, 

produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou benéficos à 

saúde, devendo ser seguro seu consumo sem supervisão 

médica. 

Segundo Duarte et al. (2014) os alimentos funcionais 

podem diminuir o risco de determinadas doenças. Dentre os 

quais, um dos mais consumidos são as preparações em forma 

de infusão, a qual pode ser definida como o líquido que se 

obtém do processo em que se mergulha uma substância em 

água fervente para dela extrair princípios medicamentosos ou 

alimentícios.  
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Neste aspecto, encontra-se o chá verde, geralmente 

referido em países asiáticos, o consumo deste infuso vem 

sofrendo uma crescente no mundo, devido suas propriedades 

funcionais, que podem contribuir na prevenção e tratamento da 

obesidade. Seu preparo é obtido através da infusão de folhas 

secas da Camellia sinensis, onde as catequinas presentes nas 

folhas contribuem para o sabor amargo e adstringente do chá 

(SANTANA et al., 2015). 

Sendo considerado um alimento funcional por conter 

flavonoides conhecidos como catequinas, a bebida também 

apresenta em sua composição cafeína, pigmentos, 

carboidratos, aminoácidos, certos micronutrientes e elementos 

minerais (MORAES; SOUZA, 2016). 

Os compostos fenólicos presentes no chá verde 

possuem atividade antioxidante atuando na prevenção e 

tratamento de doenças associadas com a obesidade, como 

dislipidemia, diabetes e doenças cardiovasculares, além de 

demonstrar atividades quimioprotetoras, contribuindo para 

evitar o crescimento de células cancerosas no organismo 

(ANNELLI et al., 2016). 

Neste contexto, o presente trabalho é de suma 

importância uma vez que os alimentos funcionais estão 

surgindo como uma nova opção para reduzir o sobrepeso e a 

obesidade (DUARTE et al., 2014).  

O objetivo deste trabalho consiste em verificar a 

incidência da utilização e aspectos da utilização do chá verde, 

com finalidade de redução de peso corporal, entre graduandos 

da área de saúde de uma Instituição privada de ensino superior 

e constatar se o uso do mesmo está se dando de forma correta 

e eficaz. 



INCIDÊNCIA E ASPECTOS DO CONSUMO DO CHÁ VERDE (CAMELLIA 
SINENSIS) ENTRE GRADUANDOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

1224 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho representa uma pesquisa de campo 

realizada por meio de aplicação de questionário 

semiestruturado, composto de 15 questões, aplicado a 100 

estudantes universitários de uma instituição particular na cidade 

de João Pessoa-PB. Entre estudantes dos cursos de Farmácia, 

Educação Física e Nutrição, de ambos os sexos, entre 18 e 50 

anos de idade, no período de 24 a 28 de Abril de 2017. 

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sendo o mesmo 

aprovado com número de projeto CAAE 

63762816.3.0000.5188. 

Após a aplicação do questionário o tratamento dos dados 

foi efetuado a partir de gráficos utilizando o Microsoft Excel, 

codificando as respostas para interpretação dos resultados 

obtidos. Avaliou-se a relação dos dados da pesquisa com a 

seleção da literatura consultada, fazendo também a inserção de 

considerações fundamentais para a argumentação da análise.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a caracterização da amostra foi demonstrado que dentre 

os estudantes que participaram da pesquisa 34% eram do sexo 

masculino e 68% do sexo feminino.  

Dentre os universitários entrevistados 55% consumiram 

o chá verde. Sendo 69% do sexo feminino e 31% do sexo 

masculino. Na amostra dos estudantes que consumiram o chá 

verde, a maioria de 65% dos universitários não apresentavam 
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nenhuma patologia. Apenas 6% dos entrevistados eram 

acometidos por diabetes, 9% apresentavam pressão alta, 6% 

possuíam obesidade e 14% se encontravam em estado de 

sobrepeso. Com este resultado pode-se inferir que mesmo não 

apresentando nenhuma patologia os entrevistados consomem 

o infuso objetivando perda de peso corporal, efeito diurético e 

efeito termogênico.  

Na pesquisa foram levantadas as formas provenientes 

que foram utilizadas para preparo do chá verde, conforme figura 

1. 

 

Figura 1- Formas de consumo do chá verde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito a forma proveniente em que os 

entrevistados consumiram o chá verde, observou-se que 34% 

utilizaram as folhas secas, 58% consumiram sachê pronto, 7% 

cápsulas e 9% ingeriram o pó, podendo o mesmo entrevistado 

ter consumido o chá verde em mais de uma forma. 

Para que se tenha um total aproveitamento da liberação 

dos compostos fenólicos e propriedades antioxidantes, o chá 
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verde deve ser preparado em tempo de infusão por 5 minutos, 

sob agitação leve e a granel, visto que o acondicionamento em 

sachê diminuiu a extração dos bioativos presentes na bebida 

(NISHIYAMA et al., 2010).  

 

Figura 2 - Modo de preparo utilizado para consumir o chá 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Constatou-se que dentre os universitários que 

consumiram o chá verde, 93% informaram ter preparado com 

água fervida, 5% consumiram misturado com suco e 11% 

responderam que consumiram apenas com água natural, 

podendo o mesmo entrevistado tem marcado mais de uma 

alternativa. A pesquisa demonstrou que a maioria dos 

entrevistados estavam bem informados sobre a forma correta 

de preparo do chá verde.  

Nishiyama et al. (2010) relata que o preparo deve ser feito 

em infusão por 5 (cinco) minutos, para que as propriedades 

funcionais sejam ativadas. 
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Figura 3 – Quantidade de xícara de chá consumida 

diariamente 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme a figura 3 ao relatarem a quantidade de chá 

verde consumido por dia, 62% dos entrevistados fizeram uso de 

1 (uma) xícara, 20% consumiram 2 (duas) xícaras, 13% 

consumiram 3 (três) xícaras e 5% dos universitários utilizaram 

mais de 3 (três) xícaras. 

As doses de chá verde que surtem efeito na redução de 

apetite e aumento do catabolismo de gordura podem variar, 

mas geralmente equivalem a três copos por dia do infuso 

(DUARTE et al., 2014). Fato relacionado ao percentual de 

universitários que não atingiram o objetivo de perda de peso, o 

que explica-se pelo consumo diário de apenas 1 (uma) xícara 

do chá. 

Nessa amostra pode-se perceber que 40% dos 

universitários consumiram o chá verde 1 (uma) única vez, 16% 

utilizaram por 1 (uma) semana, 11% consumiram por 1 (um) 

mês, 7% dos estudantes consumiram por 2 (dois) meses e 26% 
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dos entrevistados responderam que utilizaram por mais de 2 

(dois) meses. 

 

Figura 4- Tempo de consumo do chá verde 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 
 

Santana et al. (2015) relata resultados insatisfatórios 

quando administrado em apenas 24horas, e descreve variação 

de resultados nos indivíduos que consumiram o chá verde e 

praticaram atividade física e aqueles que consumiram em 

condição de repouso, a redução de peso foi constatada 

agregada ao exercício. Desta forma, pode-se induzir que dentre 

o percentual de 40% dos entrevistados que consumiram o chá 

verde por uma única vez, encontram-se a parcela que não 

obteve o resultado esperado por conta do curto período de 

utilização e possivelmente esse consumo único pode estar 

relacionado com a parcela que não gostou do sabor do chá 

verde. 
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Figura 5 - Principal objetivo ao consumir o chá verde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O gráfico 5 ilustra que dentre 55% dos universitários que 

consumiram chá verde, 18% buscavam efeito energético, 44% 

tinham como objetivo a perda de peso, 25% consumiram para 

obter efeito diurético e 13% consumiram para auxiliar o 

tratamento de doenças. Pode-se perceber com a amostra que 

a procura no consumo do chá verde é maior para os 

consumidores que visam à perda de peso. 

Segundo Moraes e Souza (2016) diversos estudos 

relacionam o consumo do chá verde com a eficácia na redução 

de peso e gordura corporal, assim como os autores descrevem 

as catequinas do infuso como contribuintes para prevenção de 

doenças cardiovasculares e diabetes. Fato que justifica o 

percentual de 44% de entrevistados que consumiram em busca 

da perda de peso e os 13% que utilizaram no auxilio a 

tratamento de doenças. 

 

 

 



INCIDÊNCIA E ASPECTOS DO CONSUMO DO CHÁ VERDE (CAMELLIA 
SINENSIS) ENTRE GRADUANDOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

1230 
 

Figura 6 – Eficácia do chá verde 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os universitários que consumiram o chá verde, 

62% obtiveram o resultado desejado, enquanto 38% dos 

estudantes não obtiveram êxito com o consumo. O resultado do 

não efeito do chá verde pode ter se dado devido ao pouco 

tempo de consumo do produto, visto que esses entrevistados 

consumiram apenas uma única vez o chá verde. 

Segundo Nishiyamaet al. (2010) o modo de preparo, 

tempo de infusão, forma de armazenamento da erva, 

temperatura e proporção quantidade erva seca/volume de 

diluição de água, influenciam sobre a liberação dos compostos 

fenólicos. O que certamente irá interferir nos resultados ao 

consumir o chá verde. 

Assim como apenas o consumo do infuso, sem que haja 

prática de atividade física e reeducação alimentar, não garante 

efeito sobre a perda de peso e consequentemente efeito 

diurético e efeito termogênico, conforme ilustra o figura 6. 

Diante os efeitos adversos que o excesso no consumo de 

Camellia sinensis pode causar no organismo, os alunos foram 



INCIDÊNCIA E ASPECTOS DO CONSUMO DO CHÁ VERDE (CAMELLIA 
SINENSIS) ENTRE GRADUANDOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR 

1231 
 

perguntados se apresentaram alguma reação adversa ao 

consumir o chá verde. 

Figura 7 - Reações adversas ao consumir o chá verde 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Constatou-se que dos 55% universitários que 

consumiram o chá verde, apenas 16% sentiram alguma reação 

adversa, enquanto que a maioria de 84% dos entrevistados 

relatam não sentir efeito adverso, esse percentual pode estar 

relacionado com o consumo de apenas 1 (uma) xícara por dia, 

conforme mostra a figura 4. 

Segundo Annelli et al., 2016 o consumo de forma 

inadequada, exagerado e sem orientação de um profissional 

pode trazer malefícios a saúde, como irritabilidade, problemas 

gastrointestinais, insônia, aceleração dos batimentos, assim 

como fatores antinutricionais. 

Os graduandos foram indagados se indicariam ou não o 

consumo do chá verde. 
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Figura 8 – Entrevistados que indicariam o consumo do infuso 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico 8 ilustra que 23% dos entrevistados não 

indicariam o consumo do chá verde, enquanto a maioria em 

77% indicaria o consumo a outras pessoas. 

Segundo Duarte et al., (2014) o consumo equilibrado do 

infuso de chá verde não provoca efeitos prejudiciais a saúde e 

que efeitos benéficos com significância foram constatados na 

maior parte da literatura revisada, sobretudo houveram estudos 

que mostraram efeitos controversos, sendo necessário mais 

estudos até que se possa afirmar que os benefícios são 

comprovados. Já Moraes e Souza (2016) relatam o controle do 

tecido adiposo com a presença das catequinas no chá verde, 

fator relevante para o tratamento da obesidade e de doenças 

associadas, ressaltando que o infuso pode ocasionar efeitos 

adversos devido à quantidade de cafeína. 

Desta forma mesmo que o efeito seja perceptível em 

alguns consumidores e que a maioria dos entrevistados 

indiquem a utilização do infuso, faz-se necessário a orientação 
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de um profissional da área da saúde, visto que uso irracional e 

indiscriminado pode trazer prejuízos a saúde. 

 

Mecanismos de ação 

 

Os efeitos terapêuticos provenientes do infuso de 

Camellia sinensis estão relacionados com a epigalocatequina 

gallato, catequina encontrada nesta infusão (DUARTE et al., 

2014), responsável por aumentar oxidação de gordura, 

promovendo então o aumento do gasto energético (ANNELLI et 

al., 2016). 

Beltran et al., 2014 define catequina como compostos com 

propriedades antioxidantes da classe dos polifenois 

biologicamente ativos, com propriedades anti-inflamatórias e 

imunomoduladoras, além de conter outras substâncias como 

proteína, carboidrato, vitaminas, sais minerais e até mesmo 

metilxantinas e taninos responsáveis pelos efeitos adversos e 

interações medicamentosas, outro possível potencializador de 

reações adversas é a cafeína por estimular o sistema nervoso 

central. 

Os flavonoides possuem atividade antioxidante e estão 

presentes na maioria das plantas, geralmente são associados 

com a diminuição de doenças relacionadas ao estresse 

oxidativo, a exemplo das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT), como as patologias cardiovasculares, 

câncer, obesidade e seus agravos, além de inibir os danos 

causados pelos radicais livres (GONÇALVES, 2015). 

Oliveira (2018) confirma o efeito termogênico e oxidativo 

do chá verde na quebra de gordura através de estudos feitos 

com humanos que consumiram a bebida, além de comprovar 
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diversos benefícios à saúde sendo consumido nas doses 

recomendadas, entretanto seu consumo excessivo e 

prolongado pode causar efeitos adversos como problemas 

gastrointestinais, hipertensão, insônia entre outros. 

Estudos em humanos dizem que as catequinas 

associadas à prática de exercício físico aumentam o gasto 

energético, atuando na diminuição da ingestão alimentar, dos 

triglicerídeos sanguíneos, do colesterol, das concentrações de 

HDL, da excreção de lipídeos e da leptina (hormônio com ação 

no gasto energético), tendo efeito redutor da adipogênese, 

aumento do gasto energético, diminuição da diferenciação de 

adipócitos, morte celular e diminuição da absorção lipídica, 

além de acelerar o metabolismo e ajudara oxidar a gordura 

corporal, mostrando que essa bebida pode prevenir o 

desenvolvimento e reduzir índices de obesidade (AVILA et al., 

2017). 

Diversos fatores benéficos são atribuídos ao consumo do 

chá verde, por atuar na modulação da noradrenalina aumenta a 

termogênese e oxidação de lipídeos, fator que previne o 

depósito de gordura e ganho de peso por evitar aumento no 

tamanho e quantidade de adipócitos (CONCEIÇÃO; 

FERREIRA; NASCIMENTO, 2014). 

Verrengia, Kinoshita e Amadei (2013) apontam que 

estudos relacionando o consumo de Camellia sinensis com o 

efeito anti-obesidade se dá pela oxidação lipídica e 

termogênese, fatores que confirmam efetiva redução de peso. 

Apesar de ter sido comprovado seu efeito na quebra de gordura, 

o excesso do consumo da infusão pode causar efeitos 

adversos. 
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Segundo Gindro e Veras (2018) o uso de chá verde em 

uma dose de 250 mg (aproximadamente 8 colheres de sopa) do 

extrato seco ao dia (equivalente a 4 xícaras/ dia), utilizados por 

8 dias e associado a uma dieta hipolipídica (redução de 25 a 

30% de lipídeos), diminuiu significativamente os níveis de 

colesterol total e LDL nestes pacientes, e também implicou a 

redução do IMC e da massa corporal (diminuição de 1,7%). Os 

parâmetros apresentados são diretamente ligados ao risco de 

doenças cardiovasculares, o que o torna um agente potencial 

no tratamento e prevenção dessas doenças. 

Estudos relacionam o consumo de chá verde com a 

prevenção e intervenção de neoplasias malignas, por inibir a 

ação dos radicais livres, destruindo as células tumorais, assim 

como a principal catequina contida no infuso, epigallocatequina 

gallato, mostrou-se capaz de dificultar a multiplicação de células 

patógenas do câncer de próstata, causando apoptose das 

mesmas. O efeito hipoglicemiante se dá pela redução na 

resistência da insulina, pois o transportador de glicose sofre um 

aumento de potencial nas suas atividades (Annelli et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

A pesquisa realizada demonstrou que pouco mais da 

metade dos graduandos de saúde já consumiram chá verde, a 

maioria obteve o efeito desejado, provavelmente a parcela que 

não obteve o resultado esperado está relacionada com o 

percentual que consumiu o chá verde por uma única vez, fato 

que pode ser considerado pelo sabor amargo do infuso. 

Em relação a reação adversa a maioria dos entrevistados 

relataram não ter sentido efeito algum, percentual relevante que 
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reforça os estudo que mostraram o consumo na dose 

recomendada sem prejuízos a saúde, todavia por se tratar de 

um questionário baseado alguns dados podem ter sido 

mascarados. 

Os estudos mostraram que a relação da quebra de 

gordura no consumo do chá verde está relacionada com a 

quantidade de catequinas presente, principalmente 

epigalocatequinagallato (EGCG) e a cafeína pelo efeito 

termogênico e que sua ação também pode ocasionar redução 

dos níveis de colesterol total e LDL, assim como pode agir como 

imunomodulador, hipoglicemiante, anti-inflamatório e inibidor 

de danos causados pelos radicais livres, o que contribui para 

redução do risco das doenças crônicas não transmissíveis. 

Sobretudo, não se pode garantir que apenas a preparação 

feita por infusão das folhas de Camellia sinensis, devido a 

presença de catequinas, tenha capacidade para realizar tais 

efeitos, mesmo com estudos que comprovem os mesmos, 

deve-se enfatizar a prática de exercício físico, alimentação 

saudável agregados ao acompanhamento de um Nutricionista. 
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RESUMO: Sabe-se que a obesidade tornou-se uma epidemia 
global, e com ela, trouxe o surgimento de várias outras doenças 
crônicas não transmissíveis. Portanto, é de grande necessidade 
combater esse transtorno metabólico e para isso, houve a 
necessidade de estudar a microbiota intestinal na associação 
com a obesidade. O objetivo do presente estudo foi analisar o 
impacto de antibióticos na modulação da microbiota intestinal 
de animais e humanos, e como esta, uma vez perturbada, pode 
vir a desencadear transtornos metabólicos típicos da 
obesidade. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura em 
bases de dados científicos com palavras associadas ao tema. 
Notou-se que a microbiota intestinal participa ativamente do 
controle do gasto metabólico de animais e humanos, e que 
diversos fatores participam na modulação da composição desse 
microbioma. Dentre eles, as evidências mostram que o uso de 
antibióticos provoca uma diminuição da diversidade microbiana 
e mudança na composição dessa microbiota intestinal, 
induzindo a inflamação e o aumento da absorção calórica 
provindo da dieta devido à diminuição da permeabilidade 
intestinal. Desta forma, concluímos que o uso de 
antimicrobianos, principalmente durante a infância, fase da 
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formação dessa microbiota, ocasiona um desarranjo da mesma, 
provocando uma série de transtornos metabólicos, os quais 
podem induzir a obesidade nesses indivíduos.  
Palavras-chave: Antibióticos. Microbiota. Obesidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a obesidade tem se tornado uma 

verdadeira epidemia mundial (WANG et al., 2017; HEINSEN et 

al., 2016; DAMMS-MACHADO et al., 2015). Tal fator é 

preocupante para a saúde global, tendo em vista que esse 

transtorno metabólico pode vir a desencadear e potencializar 

outras patologias crônicas, a exemplo da diabetes tipo 2, 

hipertensão, doença cardiovascular, esteatose hepática não 

alcoólica, e outros (ESTRADA-VELASCO et al., 2015; DAMMS-

MACHADO et al., 2015; MARCIANO et al., 2017; HEIANZA, et 

al., 2018). 

A obesidade é uma doença crônica inflamatória de baixo 

grau resultante de um aumento do aporte calórico da dieta e um 

baixo gasto energético, sendo portanto, caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de tecido adiposo (SAN MAURO MARTIN 

et al., 2016; HEINSEN et al., 2016; ESTRADA-VELASCO et al., 

2015). De origem multifatorial, há portanto, diversos fatores os 

quais contribuem para tal balanço energético positivo, dentre 

eles destacam-se hábitos não saudáveis, alimentação 

inadequada e/ou excessiva, prática insuficiente de atividades 

físicas, tabagismo, genética, uso de medicamentos e a 

microbiota intestinal (MARCIANO et al., 2017; ESTRADA-

VELASCO et al., 2015; DAMMS-MACHADO et al., 2015; SAN 

MAURO MARTIN, 2016). 
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A microbiota intestinal vem se destacando nos últimos 

anos devido à gama de funções biológicas, imunológicas e 

metabólicas que lhes são atribuídas,  as quais não podem ser 

realizadas pelo metabolismo humano. Dentre elas, evidências 

mostram seu papel na metabolização e absorção de nutrientes, 

e na regulação do gasto energético, auxiliando portanto, na 

fisiologia do hospedeiro (SAN MAURO MARTIN et al., 2016; 

ESTRADA-VELASCO et al., 2015; REBELLO et al. 2015; 

HEINSEN et al., 2016); além de servirem de barreira natural por 

competir com possíveis patógenos oportunistas que ali tentam 

colonizar, funcionando assim, como mecanismo de defesa para 

o hospedeiro (RASHID et al., 2016).  

Existem diversos tipos de microrganismos os quais 

habitam entre o lúmen e a mucosa intestinal compondo a 

microbiota, dentre eles as bactérias são as mais abundantes, 

mas também inclui archaea, vírus, fungos e protozoários 

(HEINSEN et al., 2016). Calcula-se em média uma população 

de 100 trilhões de células bacterianas, destacando-se a 

predominância dos filos Firmicutes e Bacteroidetes 

(MARCIANO et al., 2017; SAN MAURO MARTIN et al., 2016; 

(ESTRADA-VELASCO et al., 2015). Tais filos são bastante 

discutidos nesta presente revisão, visto que há evidências do 

filo Firmicutes extrair calorias de carboidratos mais 

eficientemente do que as Bacteroidetes, colaborando dessa 

forma com um maior aporte calórico para o indivíduo; enquanto 

o filo  Bacteroidetes é associado à proteção contra os riscos de 

obesidade (HARO et al., 2017; DAMMS-MACHADO et al., 

2015). Sendo assim, a composição taxonômica dessa 

microbiota participa ativamente na etiologia de doenças, 

demonstrando que é de extrema importância analisar os seus 

fatores moduladores, e portanto, interferentes no tipo de 
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heterogeneidade desses microrganismos (FOERSTER et al., 

2014). Dentre os fatores intrínsecos e extrínsecos modulantes 

dessa microbiota, destacamos alguns importantes, são eles: o 

tipo de parto no nascimento, a composição dietética, prática de 

atividade física, uso do tabaco, fatores genéticos, e o uso de 

fármacos antimicrobianos, os antibióticos.  

O uso de antibióticos tem crescido nos últimos anos, 

principalmente em crianças, visto que muitas possuem 

complicações alérgicas, fator determinante para o surgimento 

de infecções. A utilização desses fármacos, sobretudo durante 

este período, está associado ao risco de obesidade, diabetes, 

doença inflamatória intestinal, asma e alergias (SAN MAURO 

MARTIN et al., 2016; BOKULICH et al., 2016; MARCIANO et 

al., 2017; BLASER, 2016), visto que durante a infância é o 

período de formação da microbiota intestinal do indivíduo, e 

portanto qualquer perturbação no seu desenvolvimentos pode 

vir a desencadear essas doenças a longo prazo (BOKULICH et 

al., 2016; COX et al., 2014).  

O uso desses fármacos atrapalha a homeostase 

microbiótica intestinal, visto que destroem algumas populações 

nativas, permitindo assim, a instalação de patógenos, e 

consequentemente, o desenvolvimento de doenças intestinais 

crônicas, a exemplo da obesidade (BLASER, 2016; EVANS et 

al., 2016; SAN MAURO MARTIN et al., 2016; NEVADO et al., 

2015; BOKULICH et al., 2016; MARCIANO et al., 2017). Vale 

ressaltar ainda, que uma “microbiota doente”, isto é, composta 

por populações microbianas que contribuem para o descontrole 

metabólico, o uso desses fármacos podem ajudar a recompor a 

homeostase intestinal do indivíduo (NEVADO et al., 2015).     

Algumas vezes o uso de antibióticos é inevitável a fim de 

erradicar tais patógenos, sendo seus efeitos colaterais 
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controlados quando administrados juntamente com o uso de 

probióticos, visto que estes evitam a perda da diversidade 

ocasionada por esses fármacos (EVANS et al., 2016; 

MARCIANO et al., 2017).  

Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão 

bibliográfica sobre os efeitos dos antibióticos de amplo e 

estreito espectro na modulação da microbiota intestinal e qual 

a relação desta com o desencadeamento de distúrbios 

metabólicos associados à obesidade. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão de literatura, cujos artigos foram 

encontrados nas bases de dados “Scielo”, “Pubmed”, e “Google 

Acadêmico”, além da “Revista Science”. Os termos de busca 

utilizados foram: antibióticos, microbiota e obesidade, incluindo 

também termos em inglês, isolados ou agrupados.  

Os critérios de inclusão para construção deste trabalho 

foram artigos originais publicados nos últimos cinco anos nos 

idiomas português ou inglês, que abordassem a desregulação 

da microbiota intestinal e a relação entre a modulação da 

microbiota pelos antibióticos com o desenvolvimento de 

transtornos metabólicos. Foram excluídos os trabalhos que não 

atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

Dentre o universo de estudos encontrados, foram selecionados 

35 deles, pois atendiam a todos os critérios pré-estabelecidos 

da pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta presente revisão bibliográfica foram encontradas 

diversas evidências da relação da microbiota intestinal no 

controle de vias metabólicas, seja em humanos ou em modelos 

animais. O estudo também analisou a influência de alguns 

fatores extrínsecos e intrínsecos, destacando o uso de 

antibióticos, de amplo e estreito espectro, na modulação desta 

microbiota e quais as possíveis consequências metabólicas 

após tais perturbações.  

Segundo Bokulich et al. (2016), a formação da microbiota 

intestinal possui 3 fases, em que a primeira ocorre durante o 1 

mês de vida e foi observada a colonização por 

Enterobacteriaceae, as quais conseguem se alojar neste meio 

ainda inapto. A segunda fase ocorre durante o primeiro até 

vigésimo quarto mês e foi observado um maior dinamismo 

quanto às populações filogenéticas, também sendo marcada 

por uma alta sensibilidade a efeitos adversos. A terceira fase de 

desenvolvimento do microbioma, compreendida pelo autor, 

ocorre após os 2 anos de vida, e é caracterizada pela 

estabilidade destas populações, tornando-se cada vez mais 

semelhantes às do indivíduo adulto.  

A microbiota intestinal desempenha várias funções 

imunológicas, antibacterianas e metabólicas/nutricionais. 

Dentre estas, destacam-se a proteção do hospedeiro contra a 

colonização por bactérias patogênicas; modulação da resposta 

imunológica, produção de vitaminas do complexo B e K e 

extração de energia de polissacarídeos provenientes da dieta 

(MARTINS-SILVA et al., 2016). 

Recentemente, muitos estudos apontam a microbiota 

intestinal como fator primordial no controle do metabolismo 
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energético, estando a sua desregulação associada a distúrbios 

metabólicos e mudança na composição corporal dos sujeitos. 

Esta associação pode ser explicada devido a ação desses 

microrganismos sobre as células epiteliais do intestino do 

hospedeiro, podendo alterar a permeabilidade deste tecido 

através de mudanças na expressão genética, na localização e 

função das proteínas de ligação deste epitélio. (SAN MAURO 

MARTIN et al., 2016; NEVADO et al., 2015). Segundo Cani 

(2017), as células da parede intestinal, os colonócitos, vivem 

em estado de simbiose com a microbiota presente, a exemplo 

de algumas bactérias anaeróbias que produzem butirato, 

substrato capaz de controlar a inflamação e fornecer energia 

aos colonócitos. 

Dos mecanismos utilizados pela microbiota na regulação 

da permeabilidade desse epitélio intestinal, dois deles são 

citados: o primeiro é realizado de forma direta por meio da 

liberação de toxinas e metabólitos por esses microrganismos; e 

o segundo é realizado de forma indireta por meio da sua 

interação com as células imunológicas do hospedeiro 

(NEVADO et al., 2015).  

Uma microbiota saudável implica na sua diversidade 

taxonômica, visto que a mesma reflete no equilíbrio 

homeostático do indivíduo (XIAO et al., 2014). Desta forma, 

indivíduos com baixa diversidade filogenética na microbiota são 

mais suscetíveis à disbiose e, portanto, desenvolvimento de 

transtornos metabólicos (BOKULICH et al., 2016). Segundo 

Estrada-Velasco et al. (2015), este efeito pode ser devido a 

menor presença de bactérias produtoras de butirato e ácido 

graxo de cadeia curta, os quais melhoram a sensibilidade à 

insulina e promove o gasto de energia. 
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Portanto, a formação de uma microbiota saudável 

possuirá uma maior resistência a fatores que podem afetar a 

homeostase do hospedeiro (KOREM et al., 2015). Dentre os 

fatores que colaboram para a formação desse microbioma 

estável, destacam-se o aleitamento materno durante os 

primeiros meses de vida, o parto normal e a alimentação 

saudável. 

O tipo de parto contribui para a composição futura da 

microbiota e consequentemente, para a saúde do indivíduo. 

Durante o parto normal ocorre um contato direto com a 

microbiota vaginal da mãe, o que traz ao recém-nascido uma 

maior diversidade de microrganismos os quais irão funcionar de 

barreira protetora (YASSOUR  et al., 2016). Dessa forma, esse 

tipo de parto pode atuar como fonte primária de colonização dos 

microrganismos do trato gastrointestinal (BOKULICH et al., 

2016; MARTINEZ et al., 2017). 

 Não só o tipo de parto, mas a amamentação, durante os 

primeiros meses de vida, também é um fator modulante dessa 

microbiota. O aleitamento materno contribui para a maturação 

da microbiota intestinal, além de ser uma fonte de 

microrganismos vivos, contribuindo para o desenvolvimento 

imunológico e redução do risco de infecções e excesso de peso 

(BOKULICH et al., 2016; KORPELA et al., 2016). 

Outro fator modulador da microbiota é a dieta, estudos 

mostram que o alto consumo de fibras está associado à 

melhoria da composição dessa microbiota (FOERSTER et al., 

2014). Também foi descrito que os indivíduos aderentes a uma 

alimentação saudável possuíam uma maior concentração de 

Bacteroidetes, filo bacteriano associado à proteção contra a 

obesidade (ESTRADA-VELASCO et al., 2015). Além disso, 

Haro et al. (2017) constatou que o consumo de dietas saudáveis 
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pode restaurar a simbiose da microbiota de pacientes obesos, 

tornando-se uma alternativa viável para combater distúrbios 

intestinais. 

Em algumas situações é evidenciado desarranjo na 

microbiota intestinal, provocando mudança na colonização 

intestinal com diminuição de bactérias benéficas e aumento de 

microrganismos patogênicos, estabelecendo um quadro de 

disbiose e doença (MARTINS- SILVA et al. 2016). 

De acordo com Purnell (2017) e Wang et al. (2017), tal 

desarranjo facilita a captura da energia da dieta, transferindo-a 

para o armazenamento de gordura e afetando a composição 

corporal de mamíferos. Estudos com ratos mostraram que a 

microbiota intestinal desregulada está relacionada com o 

acúmulo de gordura e obesidade (KORPELA et al., 2016).  

Desta forma, o estudo analisou fatores extrínsecos e 

intrínsecos responsáveis pela alteração desta diversidade 

microbiana, dentre eles, destacam-se o uso de formulações em 

substituição ao aleitamento materno, o parto cesáreo, fatores 

genéticos, alimentação descontrolada e o uso de fármacos, em 

especial, os antibióticos. 

Durante a formação desta microbiota, ainda na infância, 

tais perturbações podem vir a desencadear distúrbios 

metabólicos e imunológicos a longo prazo para o hospedeiro, 

pois tendem a diminuir essa diversidade taxonômica, deixando 

o indivíduo suscetível ao desenvolvimento de algumas 

patologias como a Diabetes Mellitus tipo 1 em bebês, alergias 

e obesidade (BOKULICH et al., 2016;MARTINEZ et al., 2017). 

A obesidade e os transtornos metabólicos têm uma 

profunda conexão com as vias imunológicas do indivíduo, 

podendo ser desencadeada por funções genéticas e ambientais 

(SAN MAURO MARTIN et al., 2016). Segundo Goodrich et al. 
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(2014), os resultados sugerem que fatores ambientais moldam 

principalmente a comunidade de Bacteroidetes, porque a 

maioria não é hereditária. Desta forma, infere-se que os táxons 

hereditários seriam mais dificilmente alterados por fatores 

externos. Segundo Yassour et al. (2016), a maioria dos bebês 

nascidos de parto cesáreo tinham uma menor quantidade de 

Bacteroidetes, e portanto, uma maior suscetibilidade ao 

desencadeamento de transtornos metabólicos. Concluímos 

assim, que a microbiota pode ser modulada por diversos 

fatores, e que, portanto o fenótipo será o fruto da associação de 

todos eles. 

A presente revisão focou no uso de fármacos 

antimicrobianos devido ao seu uso disseminado pela 

população, sendo frequente a sua administração na infância, 

fase de desenvolvimento da microbiota intestinal .  

Segundo Marciano et al. (2017) e COX et al., (2014), o 

grande aumento de massa gorda em humanos pode estar 

associado com a administração de antibióticos, principalmente 

quando aplicados na infância; isso porque durante este ciclo da 

vida, a microbiota está mais suscetível à disbiose. A exposição 

pré-natal a antibacterianos foi associada a um risco de 26-29% 

do aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. Este 

mesmo estudo mostrou um aumento de 84% do risco de 

sobrepeso e obesidade entre crianças de 7 anos expostas a 

antibacterianos nos primeiros anos de vida. Tal raciocínio pode 

ser compreendido devido à capacidade de antibióticos de amplo 

espectro, utilizados até dois anos de vida, destruírem 

microrganismos envolvidos na regulação metabólica (SAN 

MAURO MARTIN et al., 2016). Notou-se ainda, que tal redução 

microbiana durante essa fase da vida ocasiona perturbações do 

sistema imunológico, limitando a defesa do indivíduo, a 
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exemplo da incapacidade de reconhecer bactérias comensais, 

restringindo a diversidade taxonômica (YASSOUR et al., 2016). 

Segundo Blaser (2016), as crianças submetidas a 

antibióticos sugerem a predisposição a uma gama de 

patologias, dentre elas a obesidade, diabetes tipo 1 e 2, 

doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, alergias e 

asma. Mesmo que a microbiota se recupere após o uso desses 

fármacos, o fenótipo persistirá na fase adulta (COX et al., 2014). 

Segundo estudo, a administração oral de ciprofloxacina, 

antibiótico de amplo espectro, durantes 5 dias, foi responsável 

por reduzir significativamente a diversidade da microbiota fecal, 

e mesmo após o seu cessamento, alguns microrganismos não 

ressurgiram após 6 meses do tratamento (SAN MAURO 

MARTIN et al., 2016). Tais resultados comungam com os 

achados em modelos animais, em que Cox et al. (2014) notou 

que, após o cessamento da administração de penicilina em 

ratos, a maioria dos táxons retomaram seus níveis 

populacionais, com exceção de alguns. Desta forma, o autor 

remete o acúmulo de adiposidade excessiva a uma primária 

alteração da microbiota por antimicrobianos, diferentemente de 

quando a obesidade é estimulada pela dieta ou por um fator 

genético. 

Observou-se em um estudo realizado por Korpela et al. 

(2016), que espécies associadas à proteção contra a obesidade 

induzida por dieta, foram reduzidas relativamente em crianças 

com o uso precoce de antibióticos. Sendo assim, os efeitos 

benéficos da amamentação na proteção contra infecções e 

excesso de peso ficam enfraquecidos ou completamente 

interrompidos pelo uso destes medicamentos. Tais 

modificações na composição taxonômica também foram 

relatadas por Estrada-Velasco et al. (2015). 
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Tais evidências também foram notadas em modelos 

animais, em que estudos mostraram que a microbiota de ratos 

obesos era portadora de genes codificadores de proteínas 

capazes de hidrolisar carboidratos não digeríveis, absorvendo, 

portanto, uma maior quantidade energética da dieta (SAN 

MAURO MARTIN et al., 2016). 

Segundo Xiao et al. (2014), bactérias protetoras 

melhoraram o controle da barreira intestinal, enquanto alguns 

táxons demonstraram mudanças significativas para os 

processos inflamatórios e metabólicos em humanos. A relação 

Firmicutes/Bacteroidetes é tido como um biomarcador de 

obesidade, visto que a adiposidade analisada em modelos 

animais e humanos foi relatada de acordo com esta relação, em 

que a microbiota de indivíduos obesos possuem maior 

concentração de Firmicutes em relação àqueles com microbiota 

saudável (DE SOUZA et al., 2015; WALTERS et al., 2014; SAN 

MAURO MARTIN et al., 2016). Um estudo realizado com 1119 

crianças mexicanas entre 6 e 4 anos de idade, constatou que o 

alto nível de microrganismos do grupo Firmicutes e o baixo nível 

de Bacteroidetes na microbiota estão relacionados ao risco de 

sobrepeso e obesidade. (ESTRADA-VELASCO et al., 2015; 

HARO et al., 2017). 

De acordo com Oh et al. (2016), a administração de 

antibióticos em humanos aumentou a população de Firmicutes 

e diminuiu a de Bacteroidetes. Um estudo realizado com a 

administração de 1 dose de azitromicina, antibiótico de amplo 

espectro, resultou na baixa desses táxons após os 5 primeiros 

dias. Para que tal heterogeneidade retorne são necessárias 

semanas, sendo este tempo ainda maior em crianças (DOAN et 

al., 2017).  
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Em um estudo realizado por Lankelma et al. (2016), foi 

feita a administração dos antibióticos ciprofloxacina, 

vancomicina e metronidazol, de amplo espectro, em 16 homens 

saudáveis durante 7 dias. Constatou-se que houve uma grande 

perda da diversidade da microbiota intestinal, mas que tal 

alteração não afetou a resposta imunológica nesses indivíduos 

durante a endotoxemia, processo que consiste na alteração da 

permeabilidade devido aos lipopolissacarídeos, liberados por 

bactérias Gram negativas, os quais ativam o sistema 

imunológico e aumentam o processo de inflamação 

(REIJNDERS et al., 2016).  A endotoxemia está presente, 

portanto, em indivíduos que apresentam síndrome metabólica e 

Diabetes Mellitus tipo 2 (REBELLO et al. 2015). 

No estudo realizado por Pallav et al. (2014), foi analisado 

a administração de amoxicilina, antibiótico de amplo espectro, 

em indivíduos saudáveis, sendo este fármaco administrado 3 

vezes ao dia cerca de 1 hora antes da refeições durante 2 

semanas. Notou-se que o microbioma sofreu alterações, 

substanciais, sendo este quadro revertido apenas alguns dias 

após o uso destes antimicrobianos.  

Portanto, há indícios que os antibióticos reformulam a 

microbiota intestinal, diminuindo a diversidade de táxons 

protetores, responsáveis pelo controle metabólico, implicando-

lhe efeitos negativos à saúde. Tais evidências sugerem que a 

estabilidade da microbiota se associa aos táxons que ali 

residem, e que portanto, o uso de antibióticos em fase precoce 

da vida foi responsável por destruir microrganismos importantes 

na captação de nutrientes e consequente controle metabólico, 

além de interferir na imunidade do indivíduo, deixando estas 

crianças mais suscetíveis a apresentarem um quadro 

obesogênico e desenvolverem diversas outras doenças 
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crônicas. Tais resultados são atribuídos também a adultos, 

principalmente aqueles que fizeram o uso destes fármacos 

durante a infância.  

Na pesquisa de Cox et al. (2014), foi utilizada uma baixa 

dosagem de Penicilina em ratas grávidas e nos seus filhotes 

após o desmame. Foi descrito nesse estudo que tal 

administração aumentou a adiposidade hepática, o acúmulo de 

gordura visceral e a insulina em jejum, indicando que a ruptura 

da microbiota pode gerar complicações relacionadas à 

obesidade. Porém, tal fenótipo foi perdido por meio de 

transferências sucessivas após a paralisação do fármaco.  

É importante ressaltar que a exposição tardia também 

implica no desenvolvimento de doenças metabólicas e 

neoplásicas, além da aquisição de microrganismos resistentes. 

Outro estudo realizado em ratos notou-se que o transplante da 

microbiota desencadeou o aumento de gordura, o qual foi 

acompanhado por resistência à insulina, hipertrofia dos 

adipócitos e aumento das concentrações circulantes de leptina 

e glicose (SAN MAURO MARTIN et al., 2016). Tal quadro 

retrata o transtorno da síndrome metabólica típica da 

inflamação de baixo grau da obesidade. Segundo Mikkelsen et 

al. (2015), a administração de um coquetel de antibióticos 

durante 4 dias em 12 indivíduos saudáveis, notou-se apenas no 

180º dia um leve aumento de peso, tal resultado deve-se ao fato 

que nenhum desses fármacos são absorvidos diretamente pela 

mucosa sadia.  

Um estudo realizado em camundongos com a 

administração oral da associação de neomicina e bacitracina, 

bactericida de amplo espectro de ação, mostrou uma grande 

depleção da microbiota e um aumento da expressão dos genes 

das proteínas de junção intercelulares, diminuindo, portanto, a 
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permeabilidade do epitélio intestinal destes animais (NEVADO 

et al., 2015). Segundo Mor et al. (2015), o uso de antibióticos 

em camundongos demonstrou a interrupção da homeostase 

metabólica precoce, podendo alterar a expressão gênica no 

tecido ileal, causando posteriormente, uma quadro 

obesogênico. Desta forma, o uso de antibióticos gera 

inflamação, a qual gera um descontrole hormonal metabólico, 

afetando os mais diversos órgãos.  

Diante de tantos efeitos negativos, a administração de 

antibióticos, também pode surtir efeitos positivos sobre a 

microbiota, recuperando a homeostase intestinal do indivíduo 

(NEVADO et al., 2015). Logo, o seu uso deve ser feito com 

grande maestria, visto que a maioria dos resultados gera 

transtornos metabólicos. Segundo Rashid et al. (2016), os 

fatores de maior importância para os distúrbios ecológicos 

provocados por agentes antibacterianos não são apenas o seu 

espectro, mas também seu grau de absorção, rota de 

eliminação e possível inativação enzimática e/ou ligação a 

fluidos humanos e materiais intestinais. Portanto, o resultado da 

interação do antibiótico com o hospedeiro depende do tipo de 

fármaco, tempo da sua administração, sua associação com 

outros fatores, a exemplo da dieta e uso de probióticos, e, além 

disso, o quadro como se encontra a microbiota atual do 

indivíduo. Caso a mesma tenha sofrido algum tipo de 

perturbação, há evidências que o uso desses antimicrobianos 

pode modular esta microbiota, tornando-a saudável.  

Em um estudo realizado com camundongos, o uso 

isolado da tetraciclina, antibiótico de amplo espectro, pode estar 

associado com o aumento de massa gorda, enquanto o uso 

deste fármaco associado ao probiótico Lactobacillus gasseri 

protegeu essa microbiota de efeitos negativos, evitando o 
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ganho de gordura nesses animais. Portanto, notou-se que o uso 

de probióticos associado a antibióticos pode tornar-se uma 

opção como mecanismo de evitar o ganho de peso até então 

em animais (MARCIANO et al., 2017).  

Diante de todas essas evidências, há também 

controvérsias sobre a microbiota na regulação do gasto 

energético. Segundo Reijnders e colaboradores (REIJNDERS 

et al., 2016), foi realizado um tratamento com o uso de 

Vancomicina, antibiótico de estreito espectro o qual age contra 

Bactérias Gram positivas; e Amoxicilina, antimicrobiano de 

amplo espectro, associado a uma dieta  hiperlipídica em 57 

homens com sobrepeso ou obesidade. Após essa 

administração, não houve alteração de glicose plasmática no 

período pré e pós prandial, da insulina e dos triglicerídeos. Além 

disso, o autor afirmou que não houve efeito significativo sobre 

o gasto energético entre esses dois períodos, e nem alteração 

da permeabilidade intestinal e dos marcadores inflamatórios 

(Tabela 1). Desta forma, nota-se que apesar de muitas 

evidências associarem a composição da microbiota no controle 

metabólico, pesquisas mais elaboradas e controladas a fim de 

analisar melhor esses efeitos associativos são necessárias.  

 

Tabela 1. Efeito do uso de antibióticos na modulação da microbiota intestinal 

Antibiótico  Autor 
Model

o 

A
m
o
st
r
a 

Tem
po 
da 

admi
nistr
ação  

Resultados 

Penicilina 
(baixa 
dose) 

COX 
et al., 
(2014

) 

Ratos 
(gesta
ntes e 
bebês 
após 

--
-- 

4 - 8 
sem
anas 

Aumento da composição 
corporal, incluindo massa 

magra e massa gorda, 
ressaltando a importância do 

desenvolvimento sadio da 
microbiota. 
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desma
me) 

Amoxicilin
a 

PALL

AV et 

al., 

(2014

) 

Huma
nos 

2
4 

2 
sem
anas 

Alteração do microbioma, o 
qual poderá levar semanas 

para se recuperar. 

Coquetel: 
Meropene
m 
(500mg), 
Vancomici
na 
(500mg), 
Gentamici
na 
(500mg),  
 

MIKK

ELSE

N et 

al., 

(2015

) 

Huma
nos 

1
2 

4 
dias 

Considerando que nenhum 
desses antibióticos são 

absorvidos diretamente por 
uma mucosa sadia, 

encontraram um pequeno 
aumento de peso no 180º dia. 

Diversos 

MOR 

et al., 

(2015

) 

Huma
nos (7 
a 16 

anos) 

 ---- 

A exposição pré-natal a 
antibióticos sistêmicos está 
associada a um aumento do 

risco de sobrepeso e 
obesidade na idade escolar, e 

essa associação varia de 
acordo com o peso ao nascer. 

Neomicina 
(20mg 
/dia) e 

Bacitracina 
(20mg/dia) 

NEV
ADO 
et al., 
(2015

) 

Ratos 
(5 a 7 
seman
as de 
vida) 

3
2 

7 
dias 

Grande depleção da microbiota 

intestinal, uma ligeira 

inflamação intestinal, redução 

de fezes fecais, desaceleração 

do trânsito intestinal e redução 

da contratilidade no íleo e no 

cólon in vitro. 

A neomicina aumenta a 

absorção de açúcares. 

Diversos 

BOK
ULIC
H et 
al., 

(2016
) 

Huma
nos 

(até 2 
anos 
de 

vida) 

4
3 

---- 

Bloqueio do desenvolvimento 
da microbiota intestinal, em que 

este se associa a distúrbios 
metabólicos e imunológicos 

mais tarde na vida, 
possivelmente como 
conseqüência dessa 
perturbação precoce. 

Amoxicilin
a-ácido 
clavulânico 

EVA

NS et 

al., 

Huma
nos 

1
6
0 

1 
sem
ana 

A administração do antibiótico 
com o probiótico diminui o risco 
de alteração da diversidade e 
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(875 mg de 
amoxicilina 
/ 125 mg 
de 
clavulânico 
ácido 
cítrico) e 
probiótico 

(2016

) 

quantidade de microrganismos 
presentes na microbiota 

intestinal. 

Diversos 

KOR
PELA 
et al., 
(2016

) 

Huma
nos 

(lacten
tes e 1 

ano 
após o 
desma

me) 

2
2
6 

---- 

A amamentação tem um efeito 
fundamental no 

desenvolvimento da microbiota 
e os antibióticos mostraram 

alteração nessa composição, a 
qual pode induzir a obesidade. 

ciprofloxac
ina (500 

mg 2X ao 
dia), 

vancomici
n(500 mg, 
3X ao dia 

dia) e 
metronidaz
ol (500 mg 
3X ao dia) 

por via 
oral. 

 

LANK

ELM

A et 

al., 

(2016

) 

Huma
nos 

1
6 

7 
dias 

Redução da diversidade da 
microbiota intestinal, e que os 
antimicrobianos não afetam as 

respostas imunes inatas 
sistêmicas em indivíduos 

saudáveis durante 
endotoxemia em humanos. 

Claritromic
ina (500 

mg), 
amoxicilina 

(1g) e 
lansoprazo
l (30 mg) 
todas 2X 

ao dia 

OH et 

al., 

(2016

) 

Huma
nos 

--
-- 

2 
sem
anas 

Diminuição da diversidade e 
quantidade de microrganismos 

presentes na microbiota 
intestinal 

Amoxicilin
a ou 

Vancomici
na 

REIJ
NDE
RS et 

al., 
(2016

) 

Huma
nos 

(com 
sobrep
eso ou 
obeso

s) 

5
7 

7 
dias 

A amoxicilina não demonstrou 
alteração na composição da 

microbiota e nem modificações 
de parâmetros metabólicos e 
inflamatórios. A Vancomicina 

alterou a diversidade e 
composição microbiana, além 
disso, encontrou modificações 
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metabólicas, 8 semana após o 
término do tratamento. 

Diversos 

SAN 
MAU
RO 

MAR
TIN 

et al., 
2016 

Huma
nos 

2
9.
9
0
4 

---- 

O uso de antibióticos tem 
relação significativa com a 

obesidade, sendo duas vezes 
mais importante em homens 

que em mulheres. 

Diversos 

YAS
SOU
R et 
al., 

(2016
) 

Huma
nos 

(até 3 
anos 
de 

vida) 

3
9 

9 a 5 
trata
ment

os 
por 3 
anos 

Instabilidade da microbiota 
intestinal em curto prazo, 
porém não foi constatado 

aumento de peso.  

Azitromicin
a 
(20mg/Kg) 

DOA

N et 

al., 

(2017

) 

Huma
nos (1 
a 60 

meses
) 

8
0 

1 dia 

Redução da diversidade e da 
quantidade microbiana da 

microbiota intestinal, 
constatando que a exposição 
precoce a antibióticos pode 
impactar significativamente 

nesta microbiota. 

Tetraciclin
a 

(75mg/Kg/
dia) 

MAR
CIAN
O et 
al., 

(2017
) 

Ratos 
(15 
dias 
de 

vida) 

4
5 

2 
sem
anas 

Aumentos da massa gorda, e 

que os probióticos (L. gasseri, 

neste caso) poderia proteger a 

microbiota contra esse ganho 

de gordura. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante desta presente revisão bibliográfica, constatamos 

que a microbiota intestinal, seja ela de humanos ou animais, é 

uma das vias responsáveis pelo controle do gasto energético, 

podendo portanto, ser responsável pelo acúmulo de gordura e 

consequente quadro obesogênico. Tal fato foi constatado 

devido a estes microrganismos influenciarem de forma direta e 

indireta na permeabilidade intestinal. 

Em virtude da grande importância desta microbiota, foram 
analisados os principais fatores extrínsecos e intrínsecos 



MODULAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL POR ANTIBIÓTICOS E SUA 
RELAÇÃO COM TRANSTORNOS METABÓLICOS TÍPICOS DA OBESIDADE 

1258 
 

responsáveis por sua modulação, enfatizando os possíveis 
efeitos da administração de antibióticos. Constatou-se que o 
uso desses fármacos é responsável por diminuir a diversidade 
microbiana, o que repercute em efeitos negativos aos 
indivíduos na maioria dos casos. Tais consequências são 
explicadas devido à diminuição da barreira protetora, o que 
causa transtornos imunológicos, levando o indivíduo à 
inflamação e a suas consequências negativas, implicando no 
desenvolvimento de síndromes metabólicas, a exemplo da 
obesidade. Conclui-se ainda, que a administração de 
antibióticos durante os primeiros meses de vida pode provocar 
transtornos tardios e a longo prazo, pois essa microbiota 
precoce quando perturbada, dificilmente se torna uma 
microbiota saudável.  

Porém, alguns estudos mostram controvérsias a tais 

evidências, mostrando a necessidade de maiores pesquisas e 

estudos nesta área a fim de compreender os diversos papéis 

atribuídos à microbiota intestinal e como a mesma pode vir a 

influenciar na homeostase do organismo. 
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CINASAMA 2018 

CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE: Os impactos da poluição na saúde e meio 

ambiente 

 

O CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE 
MEIO AMBIENTE está destinado a estudantes e 
profissionais da área saúde, educação, meio ambiente 
e áreas afins e tem como objetivo de proporcionar, por 
meio de um conjunto de palestras 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.  

A interdisciplinaridade dos temas abordados 
atingem todos os profissionais das mais diversas 
áreas. 

Foram abordados diversos temas durante o 
evento, entre eles: Valorização de resíduos 
agroindustriais através de processos biotecnológicos 
para reduzir o seu impacto no meio ambiente, o 
processo de industrialização e seus impactos no meio 
ambiente urbano, Impactos Na Saúde Humana 
Provocados Por Substâncias Sintéticas Utilizadas Em 
Procedimentos Estéticos: Os riscos do uso do silicone 
industrial, do Formol e coloração capilar, O papel da 
biotecnologia na redução dos riscos à saúde 
provocados pelos contaminantes ambientais 
provenientes de salões de beleza, Resíduos 
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contaminantes e infecciosos: impactos na saúde e no 
meio ambiente Resíduos de Medicamentos 
domiciliares - um grande paradigma na Saúde 
Ambiental, Resíduos de diálise - um problema de 
saúde pública , Biossegurança: impactos na saúde e 
no meio ambiente, A influência dos Poluentes 
ambientais  nas desordens metabólicas, endócrinas e 
alteraçoes epigenéticas: obesidade, distúrbios 
endócrinos e alimentares e diminuição dos níveis de 
testosterona, A influência dos Poluentes ambientais 
nas alterações epigenéticas e intervenção nutricional 
na modulação do epigenoma, Os efeitos do lixo 
eletrônico na saúde humana e meio ambiente, 
Ambiente construído e sua influência  na saúde e 
Genômica nutricional conceitos e aplicabilidade 
 Diante da grandiosa contribuição dos artigos 
aprovados, os livros frutos desse Evento: Os livros 
“SAÚDE interativa 1, 2, 3 e 4”; Biotecnologia interativa; 
Odontologia interativa, Farmácia interativa, Meio 
ambiente: uma visão interativa 1 e 2, e Nutrição 
interativa 1 e 2” contribuirão para o conhecimento dos 
alunos nas mais diversas áreas da Ciência. 
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