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RESUMO

Nos últimos anos ocorreram muitas mudanças no estilo de vida da população, como aumento no consumo de alimentos hipercalóricos e o 
sedentarismo que estão ajudando no risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Por isso a adição de fibras e amido resistente nos 
alimentos está sendo sugerida, ou seja, diminui o índice glicêmico do alimento auxiliando na redução do desenvolvimento de DCNT e podendo 
ajudar  principalmente no tratamento de indivíduos diabéticos já que fibras e alimentos ricos em carboidratos não disponíveis como o amido 
resistente interfere na resposta glicêmica. Diante do exposto, o presente estudo objetivou num primeiro momento produzir e determinar a vida 
de prateleira de um bolo funcional à base de biomassa de banana verde e num segundo momento verificar sua ação na glicemia pós-prandial dos 
indivíduos participantes desta pesquisa e comparar com a ação glicemiante de um bolo não-funcional e, em seguida, avaliar sua aceitação entre 
os participantes. A pesquisa foi conduzida nos laboratórios de técnica dietética, análise sensorial e microbiologia do Centro Universitário Estácio 
de Santa Catarina – São José, durante o período de agosto a novembro de 2016. O estudo avaliou a diferença no efeito da resposta glicêmica pós-
prandial de docentes após a ingestão de um bolo funcional com biomassa de banana verde e um bolo convencional e a aceitabilidade de ambos 
os produtos pelos participantes. Foram realizados teste de glicemia capilar (HGT) para determinar a glicemia de jejum e uma hora após a ingestão 
das amostras e concomitantemente foi realizado o teste de aceitabilidade por meio de escala hedônica de cinco pontos e aplicou-se um 
questionário em relação à saciedade. Na análise das glicemias ambos os bolos apresentaram respostas semelhantes, não havendo diferenças 
significativas, entretanto o bolo funcional obteve maior aceitabilidade entre os participantes e também proporcionou um melhor nível de 
saciedade. Devido às respostas glicêmicas não possuírem diferença conclui-se que adição de biomassa de banana verde em um bolo funcional 
para ser consumido em apenas uma refeição não se mostrou adequada para o controle da glicemia. Os valores das glicemias após o consumo de 
ambos os bolos apontaram que nem sempre a adição de biomassa de banana verde na receita irá controlar os níveis glicêmicos como descrito em 
vários estudos, pois a quantidade de amido resistente (AR) na banana verde pode sofrer modificações durante o processo de cozimento e 
congelamento ou possuir interação com os alimentos da formulação, permitindo que o amido fique mais susceptível à absorção elevando assim a 
glicemia de maneira semelhante ao bolo convencional. Mesmo que o AR da biomassa presente no bolo funcional não tenha controlado a 
glicemia, ele conseguiu promover mais saciedade aos participantes que o bolo convencional. E também ajudou a melhorar a qualidade sensorial 
do produto final, sendo mais aceito. Portanto, Se faz necessário mais estudos envolvendo o processamento da biomassa de banana utilizada nos 
alimentos e até mesmo quando esta é associada a outros alimentos. A utilização da farinha de banana verde passa por processamentos que não 
alteram o AR, talvez por isso seja mais adequada para diminuir a reposta glicêmica dos alimentos, no entanto, testes de ambas as formas devem 
ser realizados tanto na quantificação do AR e a forma de digestão do amido.

Saúde

Farmácia
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


