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RESUMO 

Atzingen MCBCV. Desenvolvimento de dieta enteral artesanal com hidrolisado 
protéico de carne e determinação de parâmetros químicos e nutricionais São Paulo; 
2005. [Dissertação de mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objetivo. Desenvolvimento e caracterização de dieta enteral artesanal com hidrolisado 

protéico de carne. Métodos. Para o desenvolvimento da dieta artesanal foi utilizada 

como base uma das dietas do ICr - HCFMUSP. A fluidez foi determinada em equipo de 

administração, a viscosidade em viscosímetro digital, composição centesimal pela 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz e fibras por tratamento enzimático. O pH foi 

determinado em potenciômetro, a osmolalidade em osmômetro. Foi calculado o custo 

das fórmulas a partir de pesquisa de mercado em estabelecimentos comerciais. Na 

análise sensorial foi aplicado teste afetivo de aceitação, e avaliados os resultados através 

de ANOVA e teste de Tukey. Os resultados foram apresentados como médias e desvio-

padrão. Resultados. As dietas desenvolvidas apresentaram velocidade de administração 

de 79 a 120 gotas/minuto, e classificadas como hipocalóricas e levemente hipertônicas, 

com pH de 6,1. O custo médio das dietas desenvolvidas foi de R$ 0,20±0,02/100mL 

(hidrolisado bovino e de frango) e R$ 0,27±0,01l100mL (hidrolisado de peru). Na 

análise sensorial verificou-se 52,5% de aceitação da dieta elaborada com hidrolisado 

bovino e 62,5% da com hidrolisado de frango. Conclusões. As dietas enterais artesanais 

desenvolvidas com hidrolisados protéicos atendem as características para serem 

utilizadas na transição para uma dieta geral, como complemento de dietas especiais e 

também como opção para pacientes obesos que requerem nutrição enteral. 

Descritores: Nutrição Enteral, Hidrolisados de Proteína, Carne. 



ABSTRACT 

Atzingen MCBCV. Development of a homemade enteral diet with hydrolyzed beef 
protein and determination of nutritional and chemical parameters - São Paulo; 
2005. [Dissertação de mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objective. Development and characterization of a homemade enteral diet with 

hydrolyzed beef protein. Methods. One of the diets of the ICr - HCFMUSP was used as 

a basis for the homemade diet development. Fluidity was determined in a feeding tube, 

viscosity by using a digital viscosimeter, centesimal composition by Instituto Adolfo 

Lutz methodology and fibers by enzymatic treatment. The pH was determined on a 

potentiometer, the osmolarity on an osmometer. Formulae cost was calculated based on 

market surveys which took place in shops. In the sensorial analysis, an affective 

acceptance test was carried out and results were evaluated by means of ANOV A and 

Tukey tests. Results. The developed diets showed administration speed of 79 to 120 

drops/minute and were classified as hypocaloric and slightly hypertonic. The average 

cost of the developed diets was that of R$ 0.20±0.02/1 OOmL (hydrolyzed beef and 

chicken protein). In the sensorial analysis, there was an acceptance rate of 52.5% 

obtained for hydrolyzed beef diet and a rate of 62.5% for hydrolyzed chicken diet. 

Conclusion. The homemade enteral diets developed with hydrolyzed protein have the 

necessary features to be used in the transition to a general diet, as a complement of 

special diets and also as an alternative for obese patients who demand enteral nutrition. 

Descriptors: Enteral Nutrition, Protein Hydrolysates, Meat. 



LISTA DE QUADROS, TABELAS E FIGURAS 

Quadro 1: Formulação de dieta enteral artesanal utilizada no Instituto da Criança -
HCAMUSP 9 

Tabela 1: Distribuição dos hidrolisados protéicos segundo pH e temperatura 
durante o processo de hidrólise 26 

Figura 1. Eletroforese SDS-PAGE. Coluna 1 - padrão de PM: 16,9; 14,4; 10,7; 
8,2; 6,2 e 2,5 kDa, Coluna 2 - hidrolisado de peru, Coluna 3 - hidrolisado de 
frango, Coluna 4 - hidrolisado bovino 27 

Tabela 2: Distribuição das faixas de peso molecular do hidrolisado de peru 28 

Tabela 3: Distribuição das faixas de peso molecular do hidrolisado de frango 28 

Tabela 4: Distribuição das faixas de peso molecular do hidrolisado bovino 28 

Tabela 5: Composição em ingredientes das fórmulas enterais artesanais (valores 
fornecidos em gramas) 30 

Tabela 6: Composição em ingredientes das formulações enterais artesanais finais 
(valores fornecidos em gramas) 31 

Tabela 7: Tempo de administração das dietas enterais artesanais elaboradas em 
gotas por minuto 32 

Tabela 8: Valores de viscosidade das dietas elaboradas 32 

Tabela 9: Valores de viscosidade de dietas enterais industrializadas 32 

Tabela 10: Composição centesimal das dietas elaboradas com hidrolisado bovino, 
frango e peru e valores estimados por tabelas 34 

Tabela 11: Teor (%) de ácidos graxos das fórmulas enterais artesanais segundo 
grau de saturação 35 

Tabela 12: Valores de osmolalidade dos hidrolisados e das dietas elaboradas 37 

Quadro 2: Categorização das fórmulas enterais segundo valores de osmolalidade 
da solução (mosrnlKg de água) 37 

Tabela 13: Distribuição das dietas elaboradas segundo distribuição de 
macronutrientes (% VCT) e densidade energética 38 



Tabela 14: Custo aparente das fórmulas desenvolvidas 39 

Tabela 15: Custo das fórmulas industrializadas 39 

Tabela 16: Análise de variância (ANOVA) dos resultados da avaliação da 
aceitação das fórmulas 41 

Tabela 17: Distribuição das médias e desvio-padrão da aceitação das fórmulas 41 

Figura 2: Distribuição dos degustadores de acordo com a escala hedônica 
estruturada verbal escolhida (dieta enteral artesanal com hidrolisado bovino) 42 

Figura 3: Distribuição dos degustadores de acordo com a escala hedônica 
estruturada verbal escolhida (dieta enteral artesanal com hidrolisado de frango) 43 

Figura 4: Distribuição dos degustadores de acordo com a escala hedônica 
estruturada verbal escolhida (dieta enteral artesanal com hidrolisado de peru) 44 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ANOV A = Análise de variância 
ANVISA = Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
CHO = Carboidrato 
cP = Centipoise 
Da= Dalton 
FCF/USP = Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
FHB = Fórmula com hidrolisado bovino 
FHF = Fórmula com hidrolisado de frango 
FHP = Fórmula com hidrolisado de peru 
FSP/uSP = Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
g=Grama 
HCFMUSP = Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo 
HPLC = Cromatografia líquida de alta eficiência 
IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Kcal = Quilocaloria 
KDa = Quilodalton 
L = Litro 
LIP = Lipídeo 
mg = Miligrama 
min = Minutos 
mL = Mililitro 
mm = Milímetro 
mosmlKg = Miliosmoles por quilo 
pH = Potencial hidrogenoiônico 
PTN = Proteína 
rpm = Rotações por minuto 
R$ = Reais 
SDS - PAGE = Gel de eletroforese duodecil sulfato de poliacrilamida 
V = Volts 
VCT = Valor calórico total 
W= Watts 
o C = Graus Celsius 



INDICE 

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1 Nutrição enteral 1 

1.2 Utilização de hidrolisados protéicos em dietas especiais 11 

2. JUSTIFICATIVA 14 

3. OBJETIVO GERAL 14 

3 .1 Objetivos específicos 14 

4. METODOLOGIA 15 

4.1 Material 15 

4.2 Local 15 

4.3 Preparo do hidrolisado 16 

4.4. Hidrólise 16 

4.5 Monitoramento da atividade enzimática 17 

4.6 Peso molecular dos peptídeos 17 

4.7 Desenvolvimento de dieta artesanal 18 

4.8 Auidez da dieta 18 

4.9 Determinação de viscosidade 19 

4.10 Determinação da composição centesimal das dietas artesanais 19 

4.10.1 Umidade 20 

4.10.2 Proteína 20 

4.10.3 Lipídeos 20 

4.10.4 Cinzas 21 

4.10.5 Fibras 21 

4.10.6 Carboidratos 22 

4.11 Distribuição de nutrientes e densidade energética 22 

4.12 Determinação de pH 22 

4.13 Determinação de osmolalidade 22 

4.14 Análise de custo 23 

4.15 Análise sensorial 23 



4.16 Análise estatística 24 

5. RESULTADOS 25 

5.1 Substâncias atenuantes do gosto amargo dos hidrolisados 25 

5.2 Monitoramento da atividade enzimática 26 

5.3 Peso molecular dos peptídeos 27 

5.4 Desenvolvimento da dieta enteral artesanal 29 

5.5 Determinação da fluidez das dietas artesanais 31 

5.6 Determinação da viscosidade das dietas artesanais 32 

5.7 Determinação da composição centesimal, pH e osmolalidade das dietas 

artesanais 33 

5.7.1 Composição centesimal 33 

5.7.2 pH 36 

5.7.3 Osmolalidade 36 

5.8 Distribuição de nutrientes e densidade energética 38 

5.9 Custo 39 

5.10 Análise sensorial 40 

6. DISCUSSÃO 46 

7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 53 

8. REFERÊNCIAS 55 

ANEXOS 

Anexo 1 - Ficha de avaliação da análise sensorial AI 

Anexo 2 - Parecer do Comitê de Ética da FSP/uSP A2 



1. INTRODUÇÃO 

1.1 Nutrição enteral 

Definição 

A nutrição enteral consiste em uma opção terapêutica amplamente utilizada na 

prática clínica visando-se a manutenção ou recuperação do estado nutricional 

(BEZERRA 1993; WAITZBERG et aI. 2001). 

De forma geral, a nutrição enteral é definida como sendo o uso de suplementação 

oral e enteral como forma de prover a totalidade ou parte dos nutrientes necessários 

(NISIM e ALLINS 2005), em casos de impossibilidade ou restrição de utilização da via 

oral (WAITZBERG et aI. 2001). 

A Resolução n° 63 da ANVISA de 2000 apresenta uma definição mais completa 

para a prática de nutrição enteral: "Entende-se como nutrição enteral alimentos para fins 

especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de 

composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por 

sondas ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para 

substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, 

conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou 

domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos e sistemas." 

A nutrição enteral é o método preferencial de alimentação, na impossibilidade de 

utilização da via oral, por ser economicamente mais viável, apresentar menos 

complicações (menor risco de infecção), além de manter a integridade da mucosa 

intestinal, por prevenir a translocação bacteriana quando comparada com a via 
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parenteral. A translocação bacteriana está associada à falta de nutrientes na luz intestinal 

podendo ocorrer ruptura da mucosa com migração dos patógenos entéricos para a 

circulação sistêmica. Tal quadro toma-se mais importante em pacientes com desnutrição 

energético-protéica, pela deficiência protéica estar associada à diminuição das 

microvilosidades intestinais (BRAUNSCHWEIG et aI. 2001; WAITZBERG et aI. 2001; 

NISIM e ALLINS 2005). 

A nutrição enteral é mais barata e fácil de administrar do que a nutrição 

parenteral (UPMAN 1998). Muitas publicações descrevem a importância da infusão de 

nutrientes na manutenção da homeostase e da competência imunológica 

(VASCONCELOS 2002). 

Indicação e Contra-indicação 

A nutrição enteral é indicada a pacientes que não conseguem manter uma 

ingestão oral suficiente, mas possuem trato gastrointestinal funcionante (AGA 1995). As 

indicações específicas para nutrição enteral incluem condições hipermetabólicas (por 

exemplo, queimaduras), lesões do sistema nervoso central, anorexia, câncer, deglutição 

comprometida, má-absorção e outras (WAITZBERG et aI. 2001; DA VELUY et aI. 

2005; NISIM e ALLINS 2005). 

As contra-indicações da terapia de nutrição enteral incluem: pacientes com 

vômito intratável ou diarréia severa, hemorragia gastrointestinal, obstrução intestinal 

completa, fístulas digestivas de alto débito (500mUdia), íleo paralítico intestinal, 
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pancreatite aguda, e sepse abdominal (BEZERRA et aI. 1993; W AITZBERG et aI. 2001; 

NISIM e ALLINS 2005). 

Vias de acesso 

As vias de acesso em nutrição enteral podem estar dispostas no estômago, 

duodeno ou jejuno, conforme as facilidades técnicas, as rotinas de administração, bem 

como alterações orgânicas e/ou funcionais a serem corrigidas (V ASCONCELOS 2002). 

As dietas podem ser administradas por estomias de nutrição (gastrostomias e 

jejunostomias) e por sondas nasogástricas e nasojejunais. As estomias são indicadas 

quando o suporte nutricional é necessário por período superior a 6 semanas. As sondas 

nasogástricas permitem a utilização de fórmulas hipertônicas, com maior velocidade de 

infusão e as sondas nasojejunais estão indicadas na existência de refluxo gastroesofágico 

ou dificuldade de esvaziamento gástrico (STROUD et aI. 2003). 

Apesar do aumento das gastrostomias, a nutrição enteral via sonda nasogástrica 

ou jejunal ainda é mais prevalente (MONTEJO et aI. 2001). 

Métodos de administração 

A técnica de administração pode ser contínua ou intermitente, em bolo ou 

gravitacional. A forma de administração mais comum é a intermitente. A administração 

em bolo consiste em utilização de injeção com seringa, infundindo-se de 100 a 350mL 

de dieta no estômago, de 2 a 6 horas. A intermitente utiliza a força da gravidade, com 

volume de 50 a 500mL de dieta administrada por gotejamento, de 3 a 6 horas, 
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evoluindo-se de acordo com a aceitação do paciente até ser atingido o volume 

necessário. Na contínua, é utilizada bomba de infusão, com volume de 25 a 150mUhora, 

por 24 horas (CARDONA e TRALLERO 1993; JANSON 1996; VASCONCELOS 

2002). Quando a sonda se localiza no duodeno ou jejuno, via preferencial em casos de 

gastroparesia e retardo do esvaziamento gástrico, o gotejamento deve ser 

cuidadosamente observado, pois o escoamento rápido pode ocasionar diarréia 

(VASCONCELOS 2002). Para o controle do transito intestinal as dietas devem ser 

isoosmolares ou levemente hiperosmolares (BAXTER et aI. 2001). 

Complicações 

Complicações associadas com a nutrição enteral incluem obstrução da sonda, 

aspiração e diarréia (NISIM e ALLINS 2005). Desconforto gastrointestinal é 

relacionado com velocidades excessivas de administração, dificuldade de esvaziamento 

gástrico ou motilidade intestinal diminuída (STROUD et aI. 2003). 

Seleção das fórmulas 

Para a seleção de dietas enterais devem ser consideradas as seguintes variáveis: 

densidade calórica; osmolalidade; fórmula, via e tipo de administração; fonte e 

complexidade dos nutrientes (BAXTER et alo 2001). 
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Densidade calórica 

A densidade cal6rica corresponde à quantidade de calorias fornecidas por 

mililitro de dieta pronta, sendo normocalóricas as que apresentam entre 0,9 e 1,2 

Kcal/mL, hipercal6ricas entre 1,3 e 1,5KcallmL e hipocal6ricas, 0,6 e 0,8KcallmL 

(BAXTER et aI. 2001). 

Osmolalidade 

Referente à concentração de partículas osmoticamente ativas na solução, a 

osmolalidade é de fundamental importância na aceitação fisiológica da dieta (BAXTER 

et aI. 2001). Uma carga osmolar adequada se faz necessária para que o alimento seja 

tolerado por indivíduos submetidos à nutrição enteral (HENRIQUES e ROSADO 1999). 

O estômago tolera dietas com osmolalidade mais elevada, enquanto que porções 

p6s-pil6ricas do duodeno e do jejuno requerem formulações isoosmolares. Os nutrientes 

que mais afetam a osmolalidade de uma formulação são os carboidratos simples, 

minerais, eletr6litos, proteínas hidrolisadas, aminoácidos cristalinos, e triglicerídeos de 

cadeia média (BAXTER et aI. 2001). 

Fórmula, via e tipo de administração 

A escolha da via para administração da dieta enteral e do tipo de infusão 

influencia na escolha da f6rmula. Conforme mencionado, o posicionamento gástrico 

garante flexibilidade quanto à osmolalidade da f6rmula, podendo ser utilizada 
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administração em bolo. O posicionamento pós-pilórico permite utilização de fórmulas 

isoosmolares, preferencialmente (BAXTER et alo 2001). 

Fonte e complexidade dos nutrientes 

Carboidratos e fibras 

Os carboidratos são responsáveis por 40% a 60% do valor calórico total da dieta. 

Aparecem na forma de mono, di, oligo e polissacarídeos, sendo as principais fontes a 

frutose, a glicose, a sacarose, a maltodextrina e o amido de milho. Os oligossacarídeos 

são os predominantes nas dietas enterais, sendo mais eficientemente digeridos e 

absorvidos pelo trato gastrointestinal (BAXTER et aI. 2001). 

As fontes de fibras mais comumente empregadas são a pectina, a goma guar, o 

polissacarídeo de soja. O conteúdo de fibras alimentares de uma formulação enteral 

varia entre 4 e 20g de fibraslL (CAMPBELL et aI. 1997; BAXTER et aI. 200 1). 

Proteínas 

As fontes protéica') mais utilizadas em formulações enterais são soja, caseína, 

lactoalbumina, carne, gema de ovo e soro de leite. São utilizados também, de acordo 

com a necessidade, hidrolisados de proteínas, na forma de peptídeos (fórmulas 

oligoméricas) ou aminoácidos na forma livre (fórmulas elementares) (BAXTER et aI. 

2001). 

O conteúdo protéico das fórmulas líquidas varia entre 35 e 40gIL (MARINO 

1998). 

6 



Lipídeos 

Os lipídeos correspondem a 30-35% do valor calórico total da formulação, sendo 

os nutrientes de maior densidade calórica e podem aparecer como triglicerídeos de 

cadeia longa, média ou curta, sendo os de cadeia média, de mais fácil digestão e 

absorção (BAXTER et aI., 2001). As fontes lipídicas comumente encontradas nas 

fórmulas incluem vários óleos vegetais (MARINO 1998; VASCONCELOS 2002). 

Vitaminas e minerais 

O fornecimento de vitaminas e minerais varia com as necessidades específicas do 

paciente e da doença de base. A maioria das dietas enterais disponíveis no mercado 

nacional é adequada quanto ao fornecimento de vitaminas e minerais. Em síndromes de 

má-absorção podem ocorrer deficiências de vitaminas lipossolúveis e, em pacientes 

críticos, aumento das necessidades de vitaminas antioxidantes (BAXTER et aI. 2001). 

Classificação das dietas enterais 

As dietas podem ser classificadas quanto à complexidade dos nutrientes em 

poliméricas (nutrientes na forma intacta), oligoméricas (nutrientes parcialmente 

hidrolisados) e elementares (nutrientes na forma totalmente hidrolisada) (BAXTER et aI. 

2001). 

Quanto à forma de preparo as dietas são classificadas em industrializadas e 

artesanais. As dietas industrializadas podem se apresentar em pó para reconstituição (em 

água ou outro veículo), as quais são acondicionadas em pacotes hermeticamente 
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fechados ou prontas para uso já envasadas, acondicionadas em frascos diretamente 

acoplados no equipo (BAXTER et aI. 200 1). 

Existem também as dietas enterais de formulação especializada, desenhadas para 

disfunções orgânicas específicas e estresse metabólico, que visam atuar mais ativamente 

no tratamento clínico do paciente (BAXTER et aI. 2001; VASCONCELOS 2002). 

Um grande número de formulações comerciais com diversas aplicações está 

disponível no mercado (BLOCH e MUELLER 2004). Entretanto, são de alto custo e, 

especialmente quando administradas por longo período, encarecem o tratamento, o que 

leva os pacientes a utilizar fórmulas caseiras (PREETIKA et aI. 2004). 

Preparações não-industrializadas para nutrição enteraI 

As dificuldades de importação de fórmulas enterais, na década de 60, além do 

custo elevado das formulações parenterais, levou o Serviço de Nutrição do Hospital das 

Clínicas - Faculdade de MedicinalUniversidade de São Paulo (HCFMUSP) a elaborar 

formulações enterais artesanais. Desde o aparecimento das dietas enterais artesanais, 

várias fórmulas foram propostas, buscando-se sempre sua aplicação segura na prática 

clínica (HENRIQUES e ROSADO 1999). O menor custo destas dietas é decorrente dos 

ingredientes utilizados (soja e alimentos in natura) e de seu modo de preparo (PINOTII 

1997). Segundo BAXTER, 2002, o custo da dieta enteral industrializada para pacientes 

internados no Instituto Central- HCFMUSP é de R$ 7,2lnitro enquanto o custo da dieta 

artesanal (quadro 1) utilizada no Instituto da Criança - HCFMUSP é de 

aproximadamente R$ 5,301litro (2003). 
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Quadro 1: Formulação de dieta enteral artesanal utilizada no Instituto da Criança -

HCFMUSP. 

Ingrediente Proporção 
Caldo de frango 20% 

Batata 13% 
Cenoura 12% 

Gema cozida 3,5% 
Extrato de soja industrializado em pó 12,7% 

Formulações para nutrição enteral não-industrializadas, denominadas caseiras ou 

artesanais, são aquelas preparações à base de alimentos in natura ou de mesclas de 

produtos não-industrializados com módulos de nutrientes (BAXTER et aI. 2001; 

MITNE 2001). Estudo realizado por DOMENE e GALEAZZI, em 1997, em instituições 

hospitalares de Campinas, indicou maior prevalência do uso de formulados artesanais 

para pacientes no domicílio e de industrializados para pacientes internados. 

A nutrição enteral domiciliar está ganhando cada vez mais importância por 

representar um benefício ao paciente e à sua família e também por representar um menor 

custo para o sistema de saúde (REDDY e MALONE 1998; MCNAMARA et aI. 2001; 

PUNTIS 2001). Considerando-se o aumento do número de idosos, é provável que haja 

também aumento na prática da nutrição enteral domiciliar neste segmento da população 

(HEBUTERNE et aI. 2003). HOWARD e MALONE, 1997, verificaram que nos Estados 

Unidos da América 44% dos pacientes com câncer e 69% com distúrbios neurológicos, 

sob regime de nutrição enteral domiciliar, eram idosos. 

Embora em muitos casos a nutrição enteral seja necessária por vários meses, não 

se justifica por esta razão a permanência do paciente em ambiente hospitalar 
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(HEBUTERNE et aI. 2003), sendo assim a nutrição enteral domiciliar uma alternativa 

valiosa (DA VELUY et aI. 2005), inserindo-se neste quadro as dietas enterais artesanais. 

As dietas artesanais apresentam como vantagens a individualização da fórmula 

considerando-se a composição de nutrientes e o volume, além do menor custo em 

relação à industrializada, importante para o esquema domiciliar de pacientes de baixa 

condição sócio-econômica (ARAÚJO et aI. 1999; BAXTER et aI. 2001). CHAAYA et 

aI., em 1997, realizaram uma análise comparativa entre os custos das dietas artesanais e 

industrializadas disponíveis no mercado x dietas semi-artesanais (moduladas) com as 

mesmas características e concluíram que as últimas apresentaram uma redução de custos 

que variava de 15,65% a 46,80%. Já comparadas às fórmulas artesanais, as moduladas 

apresentaram o custo em média 30,00% acima. 

Além disso, estudos demonstram que dietas enterais artesanais administradas 

através de gastrostomias são bem toleradas, devendo ser encorajadas (CORTEZ-PINTO 

et aI. 2002). Ressalta-se, no entanto que a composição nutricional de tais dietas é 

estimada, em decorrência da variabilidade dos nutrientes empregados, procedimentos e 

técnicas adotadas. Sendo que esse último fator deve ser criterioso e seguir cuidados e 

procedimentos estabelecidos para analisar e evitar risco de contaminação (MITNE 

2001), considerando-se que nas dietas artesanais, os alimentos in natura são 

liquidificados e preparados artesanal mente em cozinha doméstica ou hospitalar 

(BAXTER et aI. 2001). 

Quanto aos nutrientes, são comumente empregados como fontes de carboidratos 

batata, mandioca, inhame, cenoura, arroz, amido de milho, creme de arroz e outros. É 

importante o tipo e a quantidade de carboidratos empregados, pois são responsáveis pela 
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viscosidade da dieta. O leite, os ovos, a soja e as carnes são as fontes de proteína nestas 

dietas. Os óleos vegetais (soja, milho) são as de lipídeos e as leguminosas, legumes, 

verduras e frutas fornecem fibras, devendo ter sua quantidade controlada em função da 

viscosidade da dieta. Vitaminas, minerais e oligoelementos devem ser monitorados para 

evitar possíveis deficiências, podendo ser indicados módulos de nutrientes e 

suplementos vitamínicos para complementar a fórmula artesanal (MITNE 2001). 

1.2 Utilização de hidrolisados protéicos em dietas especiais 

Fórmulas sintéticas com hidrolisados protéicos e aminoácidos livres têm sido 

utilizadas no tratamento nutricional de indivíduos com limitações para digerir proteínas 

intactas (SILVESTRE 1997; CHIANG et aI. 1999) em casos de hidrólise luminal 

prejudicada, falência gástrica ou hepática (CLEMENTE 2000), má nutrição associada à 

câncer, queimaduras e traumas, má-absorção, disfunções metabólicas e alergias 

alimentares (MILLA et aI. 1983; ZARRABIAN et aI. 1999; NEVES 2001). 

Autores têm reportado que os hidrolisados protéicos de leite, soja e carne 

constituem peptídeos de baixo peso molecular, especialmente di e tripeptídeos e com 

determinada quantidade de aminoácidos livres (SILVESTRE 1997). A absorção de 

peptídeos pequenos é considerada mais eficiente do que a absorção de aminoácidos 

livres, sendo os peptídeos menos hipertônicos que misturas de tais aminoácidos, e 

melhor tolerados por indivíduos com capacidade absortiva reduzida (RARA et aI. 1984; 

KEOHANE et aI. 1985; GRIMBLE et aI. 1986; GONZÁLEZ-TELLO et aI. 1994). E 

tem seu uso referido em fórmulas com baixo poder alergênico (AGGETT et aI. 1993). 

BIBLIoTECA I CIR 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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Preparações ricas em pequenos peptídeos podem ser mais eficientemente 

utilizadas e apresentam valor nutricional superior ao de misturas de aminoácidos livres, 

devido à cinética de absorção, o que resulta em diferente utilização metabólica dos 

aminoácidos (MONCHI e RERÁ T 1993). 

Pacientes com síndrome do intestino curto e insuficiência pancreática severa se 

beneficiam de di e tripeptídeos. Além disso, em estudo em indivíduos com trato 

gastrointestinal normal, observou-se que a administração de lactoalbumina sob a forma 

hidrolisada (pentapeptídeos a dipeptídeos) resultou em melhor absorção do que a 

administração de proteínas intactas ou aminoácidos livres (SHlKE 1999). 

Proteínas parcialmente hidrolisadas (com pesos moleculares entre 5000 a 

20000Da) podem ser utilizadas em necessidades nutricionais e fisiológicas específicas, 

como suplemento nutricional ou ainda na substituição de aminoácidos sintéticos 

(MAHMOUD 1994; HALKEN et aI. 1995; MALDONADO et aI. 1998). 

Os hidrolisados podem ser obtidos a partir de hidrólise ácida, alcalina ou 

enzimática (LAHL e BRAUN 1994). No processo ácido ou alcalino há inespecificidade 

na quebra de ligações pepídicas e redução da biodisponibilidade dos peptídos pela 

formação de compostos não utilizáveis pelo organismo, enquanto que a hidrólise 

enzimática mantém a qualidade nutricional dos aminoácidos (SIEMENSMA et aI. 1993; 

LAHLeBRAUN 1994). 

O produto resultante da hidrólise apresenta certa desvantagem, pois o processo 

gera peptídeos amargos (CLEMENTE 2000). Peptídeos contendo um ou mais resíduos 

de aminoácidos hidrofóbicos, como glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, 

metionina, fenilalanina e triptofano são responsáveis por esta característica (PEDERSEN 
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1994; SYNOWIECKI et aI. 1996). A proteína intacta não é amarga pois as partes 

hidrofóbicas estão no interior da molécula, indisponíveis para os receptores do gosto 

(PEDERSEN 1994). 

Além da composição aminoacídica dos hidrolisados, o peso molecular dos 

peptídeos também está relacionado com o gosto amargo. Uma possível solução para 

evitar a formação de peptídeos amargos é assegurar que a hidrólise se limite a produzir 

fragmentos com peso molecular acima de 6000Da, que são muito grandes para interagir 

com os receptores do sabor (COULTATE 2004). 

V árias técnicas têm sido empregadas na tentativa de remoção do gosto amargo, 

como por exemplo através de extração com solventes orgânicos, cromatografia e 

carbono ativado (CARR et aI. 1956; LALASIDIS e SJOBERG 1978). A adição de 

substâncias como amido de milho, soja e gelatina, capazes de eliminar ou reduzir o 

gosto amargo, tem sido estudada (PHILLIPS e BEUCHAT 1981; STANLEY 1981; 

FOX et aI. 1982; PEDERSEN 1994). 

TAKEDA e OKEDA, 1970, apresentaram a eficácia da utilização de carne 

bovina hidrolisada e liofilizada em formulações enterais, alimentação de prematuros e 

desnutridos internados. 

PINTO e SILVA et aI., 1998, verificaram que a utilização de hidrolisados de 

carne bovina, frango e peru contribui para o aumento do aporte protéico, de vitaminas e 

minerais, sugerindo a sua utilização em dietas especiais, suplementação alimentar, e em 

alimentação enteraI. 
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o hidrolisado de carne é de 50 a 70% mais econômico em relação a hidrolisados 

de caseína (em formulações enterais), seu custo é de R$ 3,681\itro (PINTO e SILVA et 

aI. 1999). OLIVEIRA et aI., 1990, analisaram as condições para maior rendimento de 

hidrolisados de carne (bovina, frango e peixe) a baixo custo, com suco de abacaxi "in 

natura" , obtendo resultados favoráveis para aplicação em dietas. 

2. JUSTIFICATIVA 

Os hidrolisados protéicos têm eficácia e aplicação comprovadas em diversos 

produtos industrializados. Entretanto, no que diz respeito a formulações enterais 

artesanais são poucos os estudos, o que justifica a pesquisa da utilização do hidrolisado 

como fonte protéica na elaboração de tais dietas de custo reduzido. 

3. OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento e caracterização de dieta enteral artesanal a base de hidrolisado 

protéico de carne. 

3.1 Objetivos específicos 

~ Obtenção do hidrolisado protéico; 

~ Selecionar e utilizar substâncias atenuantes do gosto amargo decorrente de 

aminoácidos hidrofóbicos presentes nos hidrolisados; 

~ Determinar peso molecular dos peptídeos; 

~ Elaborar as dietas enterais artesanais; 

14 



~ Analisar as dietas artesanais quanto à densidade energética e distribuição de 

nutrientes; 

~ Verificar fluidez e viscosidade das dietas artesanais; 

~ Determinar composição centesimal, pH e osmolalidade das dietas artesanais; 

~ Comparar os custos das fórmulas industrializadas com o custo aparente das 

fórmulas artesanais desenvolvidas; 

~ Análise sensorial das dietas elaboradas. 

4. METODOLOGIA 

4.1 Material 

Para a obtenção do hidrolisado bovino foi utilizado o corte comercializado como 

"patinho", e para os hidrolisados de frango e peru, o peito. 

O suco de abacaxi (Ananas comosus) variedade Pérola foi utilizado como fonte 

de bromelina. 

Os alimentos foram adquiridos em supermercados da cidade de São Paulo. 

4.2 Local 

Os hidrolisados e as dietas foram preparados no Laboratório de Técnica Dietética 

do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo, em condições semelhantes às domésticas. 
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4.3 Preparo do hidrolisado 

Tendões, nervos, pele e gordura aparente foram removidos da carne, sendo 

posteriormente fracionada em cubos (PINTO e SILVA et al. 1999). 

A fruta foi lavada, descascada, fracionada e seu suco extraído em centrífuga 

doméstica (Phillips do Brasil- Walita 170W, 14000rpm) (PINTO e SILVA et aI. 1999). 

4.4 Hidrólise 

A metodologia para a obtenção do hidrolisado protéico de carne é a descrita por 

PINTO e SILVA et aI., 1999. 

A carne e o suco foram homogeneizados em iguais proporções (1 quilo de carne/ 

1 litro de suco) em centrífuga doméstica (Phillips do Brasil - Walita 170W, 14000rpm) 

juntamente com as substâncias referidas como atenuantes do gosto amargo (amido de 

milho, soja e gelatina) (PHILLIPS e BEUCHA T 1981; STANLEY 1981; FOX et aI. 

1982; PEDERSEN 1994). Esta etapa foi realizada considerando-se possível utilização da 

formulação enteral artesanal com hidrolisado protéico como suplemento oral, sendo 

necessário portanto, mascarar o gosto amargo. 

A mistura foi mantida em banho-maria à 60° C por 30 minutos. Em seguida, 

aquecida até ferver e peneirada, estando pronta para uso (PINTO e SILVA et aI. 1999). 

Os hidrolisados foram refrigerados à temperatura de 4°C por período não 

superior a 24 horas até sua utilização. 
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4.5 Monitoramento da atividade enzimática 

Foi realizado controle de pH (potenciômetro) e temperatura (termômetro digital), 

para monitorar a atividade enzimática, no tempo inicial, aos 15 minutos e, no tempo 

final (30 minutos) de hidr6lise. 

A determinação da concentração de s6lidos solúveis foi realizada tomando-se 

alíquotas do material em refratômetro portátil Atago ATC-tE de O a 32 graus Brix. 

4.6 Peso molecular dos peptídeos 

Para determinação do peso molecular dos peptídeos utilizou-se a técnica de 

eletroforese em sistema SDS-PAGE (SCHAGGER e VON JAGOW 1987; CLAEYS et 

aI. 2004), realizada no Departamento de Alimentos e Nutrição da Faculdade de 

Engenharia de Alimentos da UNICAMP. 

As amostras liofilizadas foram preparadas em tampão, contendo SDS e 13-

mercaptoetanol, na concentração de 0,4% de proteína. Utilizou-se gel de acrilamida na 

concentração de t6,5%T; 3%C e a corrida realizada em 120V. Para estimativa do peso 

molecular das amostras, foram utilizados padrões de peso molecular entre 2,5 e 16kDa 

(Pharmacia n° 80-1129-83). Os géis foram analisados em densitômetro modelo Sharp JX 

330, utilizando software Image Master (Pharmacia). 
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4.7 Desenvolvimento de dieta artesanal 

Foi utilizada como base uma das dietas enterais artesanais do Instituto da Criança 

- HCFMUSP (quadro 1). Além disso, também foram utilizadas formulações do hospital 

Santa Cruz e de programas de Home C are, para verificação de fontes de nutrientes 

comumente empregadas. 

O caldo de frango da dieta foi substituído pelo hidrolisado protéico de carne e 

avaliou-se o balanceamento dos ingredientes, principalmente soja e gema de ovo, com o 

intuito de garantir o adequado aporte protéico, além da utilização de fonte de gordura. 

Os legumes cozidos foram homogeneizados com os demais ingredientes em 

liquidificador doméstico, acrescentando-se 700 mL de água do cozimento. Em seguida, 

a dieta foi levada ao fogo por 5 minutos, acrescentando-se posteriormente mais 400 mL 

de água do cozimento. A dieta foi passada em peneira de malha fina, estando pronta para 

uso. 

Foram submetidas às análises as dietas com distribuição de macronutrientes 

(verificada por tabela de composição de alimentos da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP) equilibrada. 

4.8 Fluidez da dieta 

As dietas, após preparadas, ficaram em repouso por 3 horas, com o intuito de se 

constatar possível separação de fases. A fluidez foi determinada colocando 200mL das 

dietas, à temperatura ambiente, em frascos estéreis (250mL), ligados a equipo de 

administração de 2,] mm de diâmetro interno, verificando-se número de gotas por 
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minuto de dieta administrada, regulando-se o gotejamento através da pinça (clamp) do 

equipo. 

Esta etapa apresentou caráter eliminatório. Ao término desta, as dietas que 

apresentaram um gotejamento satisfatório foram aprovadas para serem então analisadas. 

4.9 Determinação de viscosidade 

O equipamento utilizado foi o viscosímetro digital programável Brookfield 

modelo DV-I1, uniformizando-se a temperatura da amostra e do probe, técnica baseada 

em fluxo através de um tubo capilar (SHAW 1975; BROOKFIELD 1992), no 

Laboratório Novartis Biociências S.A. A partir do software foi obtida a viscosidade da 

amostra (Brookfield DV Gather Software). A análise de viscosidade foi conduzida 

utilizando-se as dietas enterais artesanais liofilizadas (pela empresa Liotécnica) e, 

reconstituídas. 

4.10 Determinação da composição centesimal das dietas 

artesanais 

As análises de composição centesimal das dietas foram realizadas no Laboratório 

de Bioquímica e Propriedades Funcionais de Alimentos e no Laboratório de 

Bromatologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. 
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4.10.1 Umidade 

A umidade foi determinada por gravimetria, após secagem da amostra em estufa 

a 105°C até peso constante (INSTITUTO ADOLFO LUTZ 1985). 

4.10.2 Proteína 

O conteúdo protéico foi determinado pelo método micro Kjedahl, utilizando-se o 

fator 6,25 para o cálculo de proteína (INSTITUTO ADOLFO LUTZ 1985). 

4.10.3 Lipídeos 

A fração lipídica foi determinada utilizando-se a técnica de extração com éter 

etílico em aparelho Soxhlet (INSTITUTO ADOLFO LUTZ 1985). 

Colesterol 

Os lípides foram extraídos em coluna seca (MARMER e MAXWELL, 1981) 

utilizando-se como solventes diclorometano-metanol na proporção 9: 1. Foi feita 

saponificação prévia das amostras e extração do colesterol por hexano de acordo com 

BOHAC et aI., 1988. A análise de coloesterol foi obtida por CLAE da marca TSP 

(THERMO SEPARA TION PRODUCTS). 

Utilizou-se uma coluna de CN (fase intermediária) e os solventes hexano

isopropanoI. A fase móvel foi uma mistura de 97:3 de hexano-isopropanol, com fluxo de 

lmUmin. Foram injetados 20llL da amostra (CHEN e CHEN 1994, VICENTE 2003). A 

detecção do colesterol se deu no comprimento de onda de máxima absorção (206nm) em 

detector UV/vis. 
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Ácidos graxos 

Os ácidos graxos no extrato foram saponificados previamente e esterificados com 

uso de BF3 (MORRISON e SMITH 1964). Posteriormente foram separados por 

cromatografia gasosa de alta resolução em cromatógrafo à gás marca Chrompack 

modelo CP9002 equipado com injetor tipo "split/splitless" e coluna capilar de sílica 

fundida "CP-SIL 88" (50m de comprimento x 0,25mm de diâmetro interno), própria 

para essa análise. A razão de divisão utilizada é 1 :60, pressão do gás 

hidrogênio 16psi. Temperatura de injeção: 270°C, detector FIO 300°C. Forno 

inicial 100°C até 240°C a taxa de SOC/min. 

Foi utlizado como padrão lípide Standart SIGMA ® - Fatty acids methyl ester 

mixtures # 189-19. 

4.10.4 Cinzas 

As cinzas foram determinadas por incineração em mufla a 550°C (INSTITUTO 

ADOLFO LUTZ 1985) 

4.10.5 Fibras 

Os valores de fibra alimentar total foram obtidos a partir da metodologia 

utilizada por PROSKY et al., 1988, a partir de tratamento enzimático (a-arnilase - pH 

6,0, 30 min, 100°C, protease - pH 7,5, 30 min, 60°C e, arniloglicosidade - pH 4,75, 30 

min,60°C). 
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4.10.6 Carboidratos 

Os carboidratos foram determinados por diferença (a partir dos valores de 

umidade, proteínas, lipídeos, cinzas e fibras) (INSTITUTO ADOLFO LUTZ 1985). 

Os valores obtidos na composição centesimal foram comparados com tabelas de 

composição de alimentos. 

4.11 Distribuição de nutrientes e densidade energética 

A distribuição de macronutrientes e o valor calórico total foram obtidos a partir 

da composição centesimal utilizando-se os fatores de conversão de Atwater. A 

densidade energética foi calculada de acordo com o fornecimento de calorias por mL. 

4.12 Determinação de pU 

O pH foi determinado em potenciômetro DMPH-2 (pH 0.01 Digimed) 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ 1985), com as dietas em temperatura ambiente. 

4.13 Determinação de osmolalidade 

A osmolalidade foi determinada em osmômetro (Advanced Wide-Range 

Osmometer 3W2) no Laboratório de Nefrologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo por método crioscópico baseando-se na diminuição do ponto 

de congelamento à medida que se eleva a carga de soluto (VARGAS e MACARULLA 

1971), obtendo-se o valor diretamente em mosmlKg. 
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o volume das amostras foi de 0,25mL coletadas através de pipetas, sendo 

posteriormente, colocadas em cubetas e inseridas em banho de refrigeração de 

etilenoglicol a fim de serem analisadas. 

Os valores obtidos para composição centesimal, fluidez, pH, osmolalidade e 

viscosidade foram comparados com os valores de referência para dietas enterais 

artesanais. 

4.14 Análise de Custo 

Foi realizada pesquisa de mercado em estabelecimentos comerciais, de diferentes 

regiões de São Paulo, a fim de se obter o custo da dieta elaborada, para posterior 

comparação com produtos industrializados similares. O custo calculado foi o aparente, 

referente apenas à matéria-prima utilizada, pois não foram levados em consideração os 

custos indiretos de mão-de-obra, energia elétrica, gás e outros. 

4.15 Análise sensorial 

Objetivando-se o uso da dieta também como suplemento oral, foi realizado um 

teste com a formulação artesanal com os três tipos de hidrolisado protéico na população 

da Faculdade de Saúde Pública da USP. 

Foi aplicado teste afetivo de aceitação, com escala hedônica estruturada verbal de 

9 pontos, utilizando-se 40 provadores. Neste teste, o provador expressa o grau com que 

gosta ou desgosta das amostras, utilizando uma escala onde expressões verbais 
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hedônicas são valores numéricos para a análise estatística dos resultados (MORAES 

1990; MEILGARD et aI. 1991). 

A escala de valores na ficha de avaliação varia de 1 para desgostei extremamente 

até 9 para gostei extremamente (anexo 1). A preparação foi considerada aceita quando 

50% dos degustadores apresentaram resultado, pelo menos, como gostei ligeiramente 

(;::6) na escala apresentada, considerado o ponto de corte mínimo de aceitabilidade. Os 

valores atribuídos na escala hedônica foram utilizados para o delineamento estatístico 

através da análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey para verificação das 

diferenças das médias, existentes entre os produtos (MORAES 1990; STONE e SIDEL 

1985). 

4.16 Análise estatística 

Os resultados foram apresentados como médias e desvio-padrão. 

A análise estatística dos resultados obtidos na composição centesimal para 

umidade, proteínas, lipídeos e cinzas foi realizada a partir da média dos valores obtidos 

em triplicata, realizados em três meses do ano considerando-se a sazonalidade dos 

alimentos. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Substâncias atenuantes do gosto amargo dos hidrolisados 

Para a determinação das substâncias atenuantes foram conduzidos testes com 

amido de milho, soja e gelatina com o intuito de mascarar o gosto amargo liberado 

durante o processo de hidrólise. Tais ingredientes foram utilizados separadamente, 

incorporados após homogeneização da carne e do abacaxi, imediatamente antes do 

aquecimento da mistura. 

Quanto à proporção empregada de tais substâncias, foi utilizada a mesma de 

preparações tipo mingau ralo, para evitar espessamento excessivo e não adequado à 

dieta. Utilizou-se 5g de amido, soja ou gelatina para cada xícara de suco de abacaxi 

(eRA WFORD 1966). 

A intensidade do gosto amargo foi avaliada pelo pesquisador e por equipe do 

Laboratório de Técnica Dietética da Faculdade de Saúde Pública - USP, comparando-se 

as amostras com e sem as substâncias capazes de mascarar o gosto. 

Os testes conduzidos com amido de milho resultaram em hidrolisados muito 

viscosos, e não houve a redução do gosto amargo. 

A aplicação de soja resultou em hidrolisados com sabor residual intenso 

característico, que pode interferir na aceitação e inviabilizar seu uso. 

Os testes realizados com gelatina nos hidrolisados apresentaram os melhores 

resultados, com redução do gosto amargo, sem alteração da consistência da preparação. 

Dentre os atenuantes do gosto amargo referidos na literatura, a gelatina apresentou os 

resultados mais favoráveis, sendo assim o hidrolisado acrescido de gelatina foi o 
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utilizado como ingrediente da formulação enteral artesanal do estudo, com vistas a seu 

consumo por via oral. A glicina é o componente da gelatina que parece estar envolvido 

com a redução do gosto amargo. Tal aminoácido foi caracterizado como doce e 

demonstrou-se que a combinação entre os gostos doce, salgado e amargo pode produzir 

efeitos positivos no processo de redução do gosto amargo (STANLEY 1981). 

5.2 Monitoramento da atividade enzimática 

A tabela 1 apresenta os valores médios de temperatura e pH observados nos 

hidrolisados de carne bovina, frango e peru, acrescidos de gelatina, em três tempos de 

hidrólise: 

Tabela 1: Temperatura e pH durante a reação de hidrólise. 

pH* Hidrolisados 

Bovino Frango Peru 

5min 5,7 ± 0,17 5,9 ±O,O 5,9 ± 0,0 

15min 5,7 ± 0,1 5,9 ±O,O 5,9 ±O,O 

30min 5,7 ±O,O 5,9 ±O,O 5,9 ± 0,0 

Temperatura eC)* 

5 min 45,3 ± 3,2 51,0 ± 0,7 49,8 ± 0,7 

15min 32,0 ± 1,4 36,1 ± 0,2 36,0 ±0,6 

30min 36,8 ± 0,98 27,8 ± 0,07 27,9 ± 0,0 

* Medidas realizadas em triplicata 

A bromelina apresenta atividade enzimática ótima em pH entre 5,0 e 8,0 e 

temperatura na faixa de 50 a 60°C (WHITAKER 1972; YAMAMOTO 1975; 
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PETERSEN 1981 ; BEHLTZ 1987). O pH no qual ocorreu a hidrólise das proteínas foi 

favorável à ação da enzima. Apesar da temperatura ter se mantido abaixo dos níveis 

considerados ótimos à atividade enzimática, o processo de hidrólise ocorreu, constatado 

pelo perfil eletroforético das amostras (item 5.3) . 

A concentração de sólidos solúveis das amostras de hidrolisado bovino, frango e 

peru à temperatura de 25°C foi respectivamente: 199/l OOg, 24g/l OOg e 24g/100g 

(medidas realizadas em triplicata). 

5.3 Peso molecular dos peptídeos 

A análise do perfil eletroforético mostra que todos os hidrolisados apresentaram 

majoritariamente peptídeos com peso molecular entre 2,5 e 17 ,OKDa, como observado 

na figura 1. 

1 2 3 4 

16.9KDa Figura 1. Eletroforese SDS-PAGE. Coluna 1 - padrão de 

PM: 16,9; 14,4; 10,7; 8,2; 6,2 e 2,5 IeDa, Coluna 2 -

2.5KDa 
hidrolisado de peru, Coluna 3 - hidrolisado de frango, 

Coluna 4 - hidrolisado bovino. 
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Tabela 2: Distribuição das faixas de peso molecular do hidrolisado de peru 

Peso molecular (KDa) 
17,0-10,0 
9,0-8,5 
7,5-3,7 
3,4-1,9 
1,7-1,0 

% 
6,0 
1,3 
19,0 
35,0 
18,0 

Tabela 3: Distribuição das faixas de peso molecular do hidrolisado de frango 

Peso molecular (KDa) 
11,8-8,0 
6,5-3,3 
3,2-1,7 
1,5-1,0 

% 
4,7 
16,6 
37,7 
22,0 

Tabela 4: Distribuição das faixas de peso molecular do hidrolisado bovino. 

Peso molecular (KDa) 
20,8-17,7 
16,0-9,8 
7,0-3,5 
3,2-1,8 
1,7-1,0 

% 
0,9 
6,0 
18,5 
36 

20,3 

Os hidrolisados apresentaram perfis com distribuição das faixas de peso 

molecular semelhantes (figura 1), com predominância de peptídeos com pesos 

moleculares inferiores a 3,5KDa. 
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Observou-se que 53% dos peptídeos encontrados no hidrolisado de peru 

apresentam distribuição de peso molecular entre 3,4-1,9 e 1,7-1,OKDa (tabela 2). No 

hidrolisado de frango há maior concentração de peptídeos até 3,5KDa: 59,7% deles 

apresentam peso molecular nas faixas de 3,2-1,7 e 1,5-1,OKDa (tabela 3). Conforme 

observado na tabela 4, no hidrolisado bovino os peptídeos encontram-se principalmente 

nas faixas de 3,2-1,8 e 1,7-1,OKDa (56,3%). 

Verificou-se que o hidrolisado de peru apresenta maior teor de peptídeos com 

peso molecular superior a 3,5KDa (26,3%), seguido pelo bovino com 25,4% e o de 

frango, 21,3%. 

5.4 Desenvolvimento da dieta enteral artesanal 

Os testes iniciais tiveram como objetivo avaliar o comportamento de um novo 

ingrediente (hidrolisado de carne) em uma formulação enteral artesanal em relação ao 

fornecimento de proteínas. Os testes com hidrolisado de frango e peru só foram 

realizados quando se estabeleceu a fórmula definitiva com o hidrolisado bovino, por ser 

este o de sabor residual mais intenso e consideradas a distribuição de macronutrientes, 

fluidez, osmolalidade e sabor. 

A tabela 5 apresenta as combinações realizadas com as proporções utilizadas de 

cada ingrediente. Optou-se por iniciar os testes com uma quantidade de 50g de 

hidrolisado bovino, em substituição ao caldo de frango mantendo-se os outros 

ingredientes na mesma proporção. 
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Tabela 5: Composição em ingredientes das fórmulas enterais artesanais (valores 

fornecidos em gramas). 

Hidrolisado Batata Cenoura Beterraba Extrato Gema Óleo Amido Açúcar Glicose 
de soja de ovo de soja de milho refinado de milho 

FI 50 100 45 180 24 18 
F2 100 100 45 180 
F3 50 200 90 180 8 
F4 100 200 180 180 8 
F5 200 200 180 180 25 
F6 200 200 180 180 25 100 
F7 200 200 180 180 25 100 
F8 200 200 180 180 40 50 100 

Considerando-se que o hidrolisado é fonte de proteína de alto valor biológico 

(carne), avaliou-se o aumento da sua concentração e a retirada da soja e da gema de ovo 

da formulação, o que resultou em uma preparação com leve sabor amargo. 

Os testes seguintes visaram reduzir tal característica e adequar o valor calórico e 

fornecimento de fonte de gordura na fórmula (óleo de soja), Obtiveram-se resultados 

favoráveis, com sabor agradável, sem presença de residual amargo. 

Como fonte de carboidratos, foram realizados testes com batata, amido de milho, 

açúcar, glicose de milho e maltodextrina. As fórmulas elaboradas com açúcar 

apresentaram sabor muito adocicado, sendo realizados testes com glicose de milho 

resultando em fórmula com sabor mais equilibrado. Foram realizados testes também 

com maltodextrina, porém por apresentar resultados semelhantes aos encontrados com 

glicose de milho e de custo superior, tal ingrediente foi descartado da formulação. 
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A partir dos resultados encontrados, constatou-se a viabilidade de utilização de 

hidrolisado de carne como fonte protéica na preparação estudada. Os testes posteriores 

avaliaram além de sabor e fornecimento de proteínas, a osmolalidade das fórmulas. 

Aumentando-se o teor de óleo e introduzindo-se amido de milho, a fórmula F8 

apresentou maior aporte calórico com adequada distribuição de nutrientes e sabor 

agradável. A batata foi substituída em igual proporção por arroz cozido, não havendo 

alteração de sabor, constatada pela equipe treinada do Laboratório de Técnica Dietética 

da FSP/uSP. Os resultados foram semelhantes quando aplicados os hidrolisados de 

frango e de peru. 

A tabela 6 apresenta as quantidades (g) dos ingredientes das formulações finais 

elaboradas com os três tipos de hidrolisados. 

Tabela 6: Composição em ingredientes das formulações enterais artesanais finais 

(valores fornecidos em gramas). 

Hidrolisado Cenoura Beterraba Arroz cozido Oleo de soja Amido de milho Glicose de milho 

Bovino 200 180 180 200 40 50 100 
Frango 200 180 180 200 40 50 100 

Peru 200 180 180 200 40 50 100 

5.5 Determinação da fluidez das dietas artesanais 

Nenhuma das dietas elaboradas apresentou separação de fases após o tempo de 

repouso (3 horas), em temperatura ambiente. A tabela 7 apresenta os resultados obtidos 

na avaliação da fluidez das dietas elaboradas. 
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Tabela 7: Tempo de administração das dietas enterais artesanais elaboradas em 
gotas por minuto. 

Tipo de dieta 

Fórmula com hidrolisado bovino 

Fórmula com hidrolisado de frango 

Fórmula com hidrolisado de peru 

Medidas realizadas em triplicata 

Gotas/minuto 

79,7 ± 3,2 

72,5 ±4,9 

120 ± 0,0 

As três dietas elaboradas apresentam gotejamento compatível com o estabelecido 

na literatura, de 60 a 120gotas/minuto. 

5.6 Determinação da viscosidade das dietas artesanais 

A tabela 8 apresenta a viscosidade das dietas enterais artesanais. 

Tabela 8: Valores de viscosidade das dietas elaboradas. 

Amostras 

Fórmula com hidrolisado bovino 

Fórmula com hidrolisado de frango 

Fórmula com hidrolisado de peru 

Medidas realizadas em triplicata 

Viscosidade cP 

43,9 ± 1,1 

65,3 ± 3,2 

57,1 ± 0,0 

Tabela 9: Valores de viscosidade de dietas enterais industrializadas. 

Fórmulas industrializadas Viscosidade cP 

Isosource 1,5 Calliquid 20-55 

Isosource HN liquid 10-45 

Isosource Standard liquid 7-35 

Fibersource liquid 20-65 

Fonte: Novartis 

Temperatura °C 

25 

26,1 

24,8 

Temperatura °C 

25 

25 

25 

25 
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As fórmulas com hidrolisado protéico apresentaram valores próximos aos limites 

superiores observados para as dietas industrializadas poliméricas, conforme observado 

na tabela 9. As dietas industrializadas que fluem facilmente têm tipicamente viscosidade 

inferior a 60cPs (BELKNAP et al. 1997). 

5.7 Determinação da composição centesimal, pH e osmolalidade 

das dietas artesanais 

5.7.1 Composição centesimal 

A composição centesimal foi realizada em três meses diferentes levando-se 

em consideração a sazonalidade dos alimentos que pode interferir no teor dos 

nutrientes e conseqüentemente em seu conteúdo nutricional. 

A tabela 10 apresenta os resultados da composição centesimal das três 

dietas elaboradas. 
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Tabela 10: Composição centesimal das dietas elaboradas com hidrolisado 

bovino, de frango e de peru e valores estimados por tabelas. 

FHB FHF FHP 

Umidade (g/100g) 85,8 ± 0,38 85,6 ± 0,30 85,3 ± 0,38 

Cinzas (g/100g) 0,27±O,01 0,27±O,02 0,29±O,04 
Estimado* 0,30 0,31 0,31 

Proteína (g/100g) 2,09±O,18 2,37±O,29 2,52±O,10 
Estimado* 2,04 2,34 2,38 

Lipídeos (g/100g) 1,32±O,30 1,27±O,OO 1,O4±O,07 
Estimado* 2,45 2,36 2,29 

Colesterol (mg/100g) 35,9± 2,21 16,24±1,43 28,65±O,97 
Estimado** 68,0 60,0 60,0 

Carboidrato (g/100g) 9,38±O,53 9,32±O,23 9,67±O,65 
Estimado* 10,2 10,2 10,2 

Fibras (g/100g) 0,98± 0,03 0,88± 0,05 0,82± 0,03 
Estimado*** 0,57 0,56 0,57 

FHB: f6nnula com hidrolisado bovino, FHF: f6nnula com hidrolisado de frango, 
FHP: f6nnula com hidrolisado de peru. 
Base úmida 
Leituras realizadas em triplicata (carboidratos por diferença). 
* Fonte: tabela da FCFIUSP 
** Fonte: SOUCI et alo 1989 
*** Fonte: tabela do mGE 1999 

Para cinzas, a maior variação entre o conteúdo medido e o estimado foi 

observada na f6nnula elaborada com hidrolisado de frango (12,9%) Para a proteína a 

maior variação foi verificada na f6nnula com hidrolisado de peru (5,88%). O lipídeo foi 

o nutriente que apresentou a maior variabilidade em relação aos valores tabelados, com 

variação de até 54,6% (f6nnula com hidrolisado de peru). Os valores de carboidrato 

variaram de 5,2% a 8,6% nas f6nnulas com hidrolisado de peru e frango, 

respectivamente. 
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Quanto ao fornecimento de fibras, as três dietas apresentam pelo menos 8g1L, 

estando de acordo com o preconizado para dietas enterais (de 4 a 20gIL). Os valores de 

fibra esperados estão subestimados em decorrência da falta de informações nas tabelas 

do teor deste nutriente nos alimentos utilizados, além da variação de metodologia 

empregada para sua determinação, o que compromete sua adequada avaliação. 

Os valores de colesterol variaram entre 32,65mgl100g e 37,59mgllOOg para a 

fórmula com hidrolisado bovino, entre 14,32mgl1oog e 17,7mgl1oog com hidrolisado de 

frango e entre 26,6mgl1OOg e 29,68mgl1OOg para a fórmula elaborada com hidrolisado 

de peru, todas abaixo dos valores estimados. 

Quanto ao teor de ácidos graxos, verificou-se que as três fórmulas desenvolvidas 

apresentam maior concentração de ácidos graxos monoinsaturados, perfil benéfico, 

considerando-se a associação entre o consumo de gorduras saturadas com o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo a fórmula com hidrolisado bovino 

com maior teor de saturados, conforme observado na tabela 11. 

Tabela 11: Teor (%) de ácidos graxos das fórmulas enterais artesanais segundo 

grau de saturação. 

Amostras 

FHB 
FHF 
FHP 

Saturados 
41,88 
40,58 
39,34 

Ácidos graxos (%) 
Monoiinsaturados 

55,36 
58,01 
58,4 

Poliinsaturados 
2,65 
1,00 
2,23 
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5.7.2 pH 

Na prática, pouco se sabe sobre o pH das preparações que são manipuladas 

(MITNE 2001). 

As três dietas elaboradas com hidrolisado apresentaram pH de 6,1. A maioria dos 

alimentos apresenta pH ligeiramente ácido e neutro, o que pode favorecer o 

desenvolvimento de bactérias (SILVA JUNIOR 2002), sendo assim o cuidador ou 

responsável pelo preparo da dieta deve ser orientado quanto à correta higiene, 

manipulação e preparo dos alimentos, armazenamento e administração da fórmula. 

A motilidade gástrica é menor com soluções de pH menor que 3,5 

(VASCONCELOS 2002). No entanto, o pH da maioria das fórmulas enterais, incluindo 

as desenvolvidas neste estudo, é maior que 3,5. Destacam-se também outros fatores 

relacionados ao pH como possível obstrução de sonda e alteração da motilidade gástrica. 

As fórmulas que mais freqüentemente podem produzir obstruções nas sondas são 

aquelas com pH < 4,6 (MARCUARD e PERKINS 1988; HOFSTETIER e ALLEN 

1992). 

5.7.3 Osmolalidade 

Foi avaliada a osmolalidade das formulações. Os valores obtidos estão 

apresentados na tabela 12. 

36 



Tabela 12: Valores de osmolalidade dos hidrolisados e das dietas elaboradas. 

Amostras 

F6rmula com hidrolisado bovino 

F6rmula com hidrolisado de frango 

F6rmula com hidrolisado de peru 

Medidas realizadas em triplicata 

Omolalidade mosmIKg 

411 ±O,O 

438,5 ± 0,7 

415 ±O,O 

As três f6rmulas desenvolvidas podem ser administradas sem intercorrências 

gastro-intestinais relacionadas a sua osmolalidade, considerando-se que o 

posicionamento pré-pil6rico da sonda permite administração de dietas isotônicas até 

hipertônicas e que no p6s-pil6rico há tolerância de dietas isotônicas ou levemente 

hipertônicas (BAXTER et alo 2001). O quadro 2 apresenta a classificação das f6rmulas 

enterais de acordo com sua osmolalidade. 

Quadro 2: Categorização das f6rmulas enterais segundo valores de osmolalidade 

da solução (mosmIKg de água). 

Categorização Osmolalidade (mosmIKg) 

Hipotônica 280-300 

Isotônica 300-350 

Levemente hipertônica 350-550 

Hipertônica 550-750 

Acentuadamente hipertônica >750 

Fonte: BAXTER et alo (2001). 
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5.8 Distribuição de nutrientes e densidade energética 

A tabela 13 apresenta a densidade energética e a distribuição de macronutrientes 

nas fórmulas elaboradas com os três tipos de hidrolisado, em função dos valores obtidos 

na composição centesimal. 

Tabela 13: Distribuição das dietas elaboradas segundo distribuição de 

macronutrientes (% VCn e densidade energética. 

Tipo de fórmula Distribuição de 
macronutrientes (% VCn 

PTN* UP CHO 

6rmula com hidrolisado bovino 14,3 20,4 65,3 

rmula com hidrolisado de frango 16,1 19,4 64,5 

Srmula com hidrolisado de peru 17,0 15,9 67,0 

* PTN - proteína; LIP - lipídeo; CHO - carboidrato 

Densidade 
energética 
(Kcal/rnL) 

O,59±O,02 

O,58±O,O1 

O,58±O,03 

VCTKcal/2L 

1180 

1160 

1160 

Considerando-se o consumo do volume total das dietas (2 litros), as fórmulas 

elaboradas com hidrolisado bovino, frango e peru fornecem em média: 42,7g, 49,Og, 

51,Og de proteínas, 25,69g, 25,03g 20,29g de lipídeos e 182,53g, 183,67g, 188,63g de 

carboidratos, respectivamente. 

As fórmulas desenvolvidas são classificadas como hipocalóricas, considerando-

se a categorização das fórmulas enterais de acordo com sua densidade energética 

(BAXTER et alo 2001). Quanto à distribuição de nutrientes, as três fórmulas elaboradas 

apresentam-se próximo do estabelecido para dieta enteral, em relação à distribuição de 

proteínas, ou seja, de 14 a 20%, no entanto, houve um desequilíbrio dos outros 
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nutrientes, considerando-se a recomendação de 30 a 35% do valor calórico total 

proveniente de lipídeos e de 40 a 60% de carboidratos (BAXTER et alo 200 1). 

5.9 Custo 

A tabela 14 apresenta o custo médio das fórmulas desenvolvidas verificado em 

três mercados da cidade de São Paulo no mês de abril de 2005. 

Tabela 14: Custo aparente das fórmulas desenvolvidas. 

Fórmula 

Fórmula com hidrolisado bovino 

Fórmula com hidrolisado de frango 

Fórmula com hidrolisado de peru 

Custo R$ (por loornL) 

A* B C 

0,19 0,20 0,22 

0,18 0,20 0,21 

0,26 0,26 0,28 

* A - região oeste, B - região central, C - região sul 

A tabela 15 apresenta o custo de fórmula polimérica padrão e de suplemento oral 

de três marcas (cotação realizada no mês de abril de 2005). 

Tabela 15: Custo das fórmulas industrializadas. 

Fórmula Custo R$ (por loornL) 

Fórmula polimérica padrão 

Suplemento oral padrão 

Marca A Marca B Marca C 

2,97 

3,80 

3,26 

4,95 

3,95 

4,05 

Considerando-se os supermercados pesquisados, o custo médio das dietas 

desenvolvidas foi de R$ 0,20±0,02 (fórmula com hidrolisado bovino e de frango) e R$ 
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0,27±O,01 (fórmula com hidrolisado de peru). Ressalta-se que este é o custo aparente. 

Para comparação foram selecionadas formulações poliméricas, que mais se assemelham 
I 

em tamanho de molécula às dietas desenvolvidas. O custo médio das fórmulas 

industrializadas poliméricas é de R$ 3,93 ± 0,5, pelo menos 19 vezes superior ao das 

dietas artesanais, sem inclusão dos custos de mão-de-obra, treinamento, padronização de 

procedimentos, área física específica, equipamentos, utensílios, e outros necessários para 

este fim. O custo dos suplementos orais também é superior ao das dietas desenvolvidas. 

No estudo realizado por MITNE et al., 2001, observou-se que, dos três hospitais 

avaliados, nenhum apresentou uma análise de custo real, que englobasse todos os itens 

supracitados. 

5.10 Análise sensorial 

As dietas foram apresentadas sob a forma de uma sopa cremosa, em copinhos 

(50rnL) descartáveis acompanhadas da ficha de sensorial. 

Foi adicionado sal à fórmula para se assemelhar à preparação habitualmente 

consumida, considerando-se seu consumo por via oral. 

Os resultados obtidos pela ANOV A referentes a avaliação da aceitação das 

fórmulas podem ser observados na tabela 16, onde F é tabelado para 5%. Assim, 

verificou-se existir diferença estatisticamente significativa entre as médias com relação à 

aceitação entre as amostras ao nível de 5% de significância e, entre os provadores. 

Através do teste de Tukey (comparação de médias), observou-se diferença 

estatisticamente significante de aceitação entre as fórmulas com hidrolisado bovino e de 
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peru ao nível de 5% (tabela 17), fato que pode ser observado na distribuição dos 

provadores em função da escala hedônica (figuras 2 e 4). 

Tabela 16: Análise de variância (ANOVA) dos resultados da avaliação da 

aceitação das fórmulas. 

Fonte de variação Graus de Soma dos Soma dos médios F 

Liberdade Quadrados quadrados 

Amostra 2 16,22 3,97 0,0227* 

Provador 39 8,11 4,52 < 0,0001 

Resíduo 78 9,22 2,04 

F (0,05) = 2,80 
* significante a 5% 

Tabela 17: Distribuição das médias e desvio-padrão da aceitação das fórmulas. 

Fórmula Média* Desvio-padrão % valores ~6 

Fórmula com hidrolisado bovino 5,28a 2,11 52,5 

Fórmula com hidrolisado de frango 5,75a.b 1,85 62,5 

Fórmula com hidrolisado de peru 485b , 2,33 47,5 

* letras iguais não diferem estatisticamente (p < 0,05). 

A figura 2 mostra a distribuição dos provadores em função dos valores hedônicos 

para aceitação global da sopa elaborada com hidrolisado bovino. Observa-se que 52,5% 

dos provadores atribuíram valores entre "gostei ligeiramente", valor 6 e "gostei 

muitíssimo", valor 9, sendo que a maior concentração atribuiu o valor 6, "gostei 

ligeiramente" (20%), o que indica aceitação do produto. Poucos foram os comentários 
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feitos pelos degustadores, destacando-se: "consistência semelhante à de sopa", "gosto de 

fígado". 

1 2 3 4 5 678 

escala hedônica 

9 

l-Desgostei muitíssimo 
2-Desgostei muito 
3-Desgostei regularmente 
4-Desgostei ligeiramente 
5-Nem desgostei/nem gostei 

6-Gostei ligeiramente 
7-Gostei regularmente 
8-Gostei muito 
9-Gostei muitíssimo 

Figura 2: Distribuição dos degustadores de acordo com a escala hedônica 

estruturada verbal escolhida (dieta enteral artesanal com hidrolisado bovino). 
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1 2 3 4 5 678 

escala hedônica 

9 

l-Desgostei muitíssimo 
2-Desgostei muito 
3-Desgostei regularmente 
4-Desgostei ligeiramente 
5-Nem desgostei/nem gostei 

6-Gostei ligeiramente 
7-Gostei regularmente 
8-Gostei muito 
9-Gostei muitíssimo 

Figura 3: Distribuição dos degustadores de acordo com a escala hedônica 

estruturada verbal escolhida (dieta enteral artesanal com hidrolisado de frango). 

A figura 3 mostra a distribuição dos provadores em função dos valores hedônicos 

para aceitação global da sopa elaborada com hidrolisado de frango. Observa-se que 

62,5% dos provadores atribuíram valores entre "gostei ligeiramente", valor 6 e "gostei 

muitíssimo" , valor 9, sendo que a maior concentração atribuiu o valor 7, "gostei 

regularmente" (25%), o que indica aceitação do produto. O único comentário em relação 

à sopa elaborada com hidrolisado de frango foi "bem temperada". 
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Não houve diferença estatisticamente significante na aceitação das sopas 

elaboradas com hidrolisado bovino e de frango (p<O,05). 

1 2 3 4 5 6 7 

escala hedônica 

8 9 

l-Desgostei muitíssimo 
2-Desgostei muito 
3-Desgostei regularmente 
4-Desgostei ligeiramente 
5-Nem desgostei/nem gostei 

6-Gostei ligeiramente 
7 -Gostei regularmente 
8-Gostei muito 
9-Gostei muitíssimo 

Figura 4: Distribuição dos degustadores de acordo com a escala hedônica 

estruturada verbal escolhida (dieta enteral artesanal com hidrolisado de peru). 

A figura 4 mostra a distribuição dos provadores em função dos valores hedônicos 

para aceitação global da sopa elaborada com hidrolisado de peru . Observa-se que 47,5% 

dos provadores atribuíram valores entre "gostei ligeiramente", valor 6 e "gostei 

muitíssimo", valor 9, sendo que a maior concentração atribuiu o valor 7, "gostei 

regularmente" (22,5%). Considerando-se também o valor 5 "nem gostei/nem desgostei", 

obtém-se freqüência de 57,5%, o que indica a não rejeição total do produto. Quanto aos 

comentários, observou-se em relação a dieta elaborada com hidrolisado de peru os 
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seguintes relatos: "muito viscosa", "consistente", "gosto muito forte", "sabor 

acentuado", características que podem ter contribuído para a não aceitação do produto. 

Não houve comentários quanto a possível gosto amargo em nenhuma das dietas 

avaliadas, característica esperada pela presença de peptídeos amargos formados durante 

o processo de hidrólise (CLEMENTE 2000). Houve apenas a referência ao sabor de 

fígado da sopa com hidrolisado bovino, decorrente da maior concentração de ferro em 

sua composição, mas que pela baixa porcentagem de manifestação (5%) não interferiu 

na aceitação do produto. 

A aceitação das sopas com hidrolisados é indicativo de que sua aplicação é viável 

em outras formulações com hortaliças variadas. 
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6. DISCUSSÃO 

A utilização da gelatina no preparo do hidrolisado de carne, para amenizar o 

característico gosto amargo, apresentou resultados semelhantes aos observados por 

Stanley, 1981, quando aplicou gelatina durante o processo de hidr6lise de carne de 

frango com pancreatina e avaliou sensorialmente a amostra. Foi verificado que o 

hidrolisado produzido com gelatina apresentou gosto significativamente menos amargo, 

com sabor "cámeo", em relação àquele obtido de forma tradicional. A análise sensorial 

realizada no presente estudo obteve bons índices de aceitação, sem referência ao gosto 

amargo. 

Considerando-se os resultados obtidos na determinação das faixas de peso 

molecular dos hidrolisados pode-se afirmar que estes podem ser empregados em 

formulações enterais destinadas a indivíduos com problemas absortivos, considerando-se 

que a absorção de peptídeos menores é facilitada em relação a proteínas íntegras. 

As f6rmulas enterais desenvolvidas, embora apresentem proteínas hidrolisadas, 

aproximam-se mais da categorização de dietas poliméricas, pois não apresentam apenas 

di e tripeptídeos. 

Há escassez de dados nacionais referentes à avaliação de determinadas 

características (composição centesimal, osmolalidade e viscosidade) de dietas enterais 

artesanais, tais informações são importantes principalmente para o estabelecimento de 

parâmetros de avaliação e, comparação de resultados. Na prática diária, muitos fatores 

relacionados à administração da nutrição enteral não são considerados (MONTEJO et aI. 

2001). 
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A avaliação de osmolalidade de f6rmulas não industrializadas raramente é 

realizada, considerando-se o alto custo e a disponibilidade de equipamentos. Os valores 

de osmolalidade encontrados para as fórmulas do presente estudo foram semelhantes aos 

observados por MITNE et al., 2001 (450,2 ± 286,4mosmlKg). As dietas foram 

classificadas como levemente hipertônicas, o que permite administração tanto no 

estômago como no intestino. 

As dietas desenvolvidas apresentaram velocidade de administração dentro do 

preconizado, variando de 79 a 120 gotas/minuto. Segundo BAXTER et al., 2001, o 

tempo para administração das dietas deve ser ao redor de 120 gotas/minuto quando há 

posicionamento pré-pilórico e de 60 a 120 gotas/minuto no pós-pilórico, variável muito 

importante no controle das complicações digestivas. 

Sendo assim, os resultados obtidos a partir da análise de fluidez permitem 

utilização das fórmulas estudadas sem intercorrências. Embora a fórmula com 

hidrolisado de frango tenha apresentado viscosidade superior a 60cPs, houve fluidez 

adequada. A viscosidade é um importante parâmetro na avaliação de dietas enterais pois 

influencia na velocidade de aplicação das mesmas (MITNE 200 1). 

Considerando-se que a obstrução da sonda, comumente relacionada com a 

viscosidade da fórmula, é uma complicação relativamente habitual e com graves 

conseqüências como a interrupção da administração da dieta e da medicação, a avaliação 

da viscosidade das fórmulas é um parâmetro fundamental na administração das mesmas. 

A troca de sonda em decorrência desta complicação implica em desconforto ao paciente 

e aumento do custo do tratamento (MONTEJO et aI. 2001). 
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De forma geral, as três dietas desenvolvidas apresentaram valor protéico superior 

(1,98 a 2,65 g/lOOg) ao apresentado por MITNE et a!., 2001, quando analisou dietas 

artesanais com a carne bovina como única fonte protéica (0,5 e 1 Agll OOg). Quanto ao 

teor de lipídeos foram observados valores inferiores (1,04 a 1,32g11oog) e os 

carboidratos estão dentro da variação verificada no estudo de MITNE (de 7,6 a 

18g/1oog). 

Em relação à distribuição de nutrientes, frente às dietas tanto artesanais quanto 

industrializadas, as formulações desenvolvidas estão dentro do recomendado para 

proteínas, um pouco abaixo para lipídeos e aumentadas no teor de carboidratos. Esta 

distribuição deverá ser levada em consideração na sua aplicação, fazendo as correções 

necessárias, quanto à proporção de ingredientes e líquidos empregada frente a 

viscosidade e osmolalidade da fórmula. 

Verificaram-se diferenças entre os valores reais e estimados de nutrientes, como 

demonstrado na tabela 10. Fato demonstrado em um estudo realizado na Filipinas que 

comparou a composição calculada das fórmulas com a análise laboratorial e mostrou 

diferenças significativas entre as calorias reais e as esperadas. Em geral as calorias reais 

foram muito menores que os valores esperados (T ANCHOCO et a!. 1990), o que 

também ocorreu no presente estudo. 

MITNE et al., 2001, também demonstraram, no estudo em três hospitais 

diferentes, que ocorreram diferenças consideráveis entre os valores medidos e esperados 

de micronutrientes e macronutrientes, principalmente para as fórmulas constituídas de 

alimentos in natura. Os resultados encontrados no estudo de MARCHINI et al., 1993, 
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para detenninação de macronutrientes em alimentos mostraram que os valores 

encontrados desses diferem em média de 10 a 20% dos valores encontrados em tabelas 

internacionais e nas compiladas no Brasil, assemelhando-se ao presente estudo apenas 

em relação ao teor de cinzas. As diferenças em relação às proteínas e carboidratos foram 

inferiores a 10%, no entanto para os lipídeos houve maior diferença. A diferença entre 

os valores observados de lipídeos e colesterol em relação ao estimado é decorrente 

principalmente da retirada de aparas e gordura aparente da carne, o que promove 

redução do teor destes nutrientes. 

Além disso, a inexistência de uma tabela de composição química de alimentos 

nacional, com porções, parte comestível e que contenha metodologia de análise, leva à 

necessidade de consultar tabelas internacionais e nacionais compiladas para o cálculo de 

dietas (MARCHINI et al. 1993; PHILIPPI 1995). 

É importante ressaltar também que no processo de produção de nutrição enteral 

não industrializada ocorre perda de nutrientes, pois os alimentos passam por todo um 

processo de pré-preparo e preparo, que consiste em retirada de cascas e aparas e 

subdivisão, pesagem dos gêneros, cocção, liquidificação, passagem por peneira e 

envasamento (SILVA 2004). 

As dietas foram caracterizadas como hipoca1óricas. Estudos têm relatado o uso 

de formulações hipocalóricas em pacientes obesos que requerem nutrição enteraI. 

Muitos pacientes obesos em estado crítico possuem doenças preexistentes como 

diabetes, doença coronariana, hipertensão, anormalidades respiratórias e endócrinas 

(PRINTEN et alo 1975; PASULKA et alo 1986; CHOBAN et aI. 1995), sendo fornecido 

suporte nutricional durante o período pré-operatório, em casos de impossibilidade de 
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utilização da via oral. O gasto energético de pacientes obesos é bastante variável e suas 

necessidades energéticas são difíceis de estimar (FEURER et alo 1983). Sendo assim, a 

ingestão de alimentos pode facilmente ser dada em excesso, levando a problemas de 

hiperalimentação, que pode eventualmente exacerbar algumas de suas doenças crônicas 

(DICKERSON et alo 1986; BURGE et aI. 1994; CHOBAN et alo 1997). 

DICKERSON et al., 2002, avaliou a utilização de nutrição enteral hipocalórica 

em pacientes obesos com obstrução intestinal ou perfuração, ferimentos a bala em 

cabeça e pescoço e agravos em geral de cabeça e pescoço que impossibilitavam a 

alimentação por via oral. 

Com a nutrição hipocalórica foi observada redução significativa de permanência 

na unidade de terapia intensiva e diminuição da duração da terapia com antibióticos. Na 

orientação de alta hospitalar dietas hipocalóricas podem ser benéficas para pacientes 

obesos impossibilitados de alimentar-se pela via oral. 

No entanto, caso as fórmulas sejam indicadas para pacientes que requerem dietas 

normocalóricas, faz-se necessário, aumentar o valor calórico a partir do equilíbrio dos 

seus ingredientes e o conteúdo de água adicionado, sem interferir negativamente nas 

características de fluidez e osmolalidade, principalmente. 

As dietas desenvolvidas apresentaram custo pelo menos 19 vezes inferior ao de 

fórmulas industrializadas, sendo as dietas artesanais, por essa razão, uma opção ao 

tratamento, embora ainda exista escassez de artigos e trabalhos publicados sobre o 

assunto (BAXTER e MACULEVICIUS 1993). O custo reduzido das dietas artesanais 

em comparação com produtos industrializados similares facilita a adesão ao tratamento e 
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a flexibilidade na prescrição de dietas, oferecendo uma alternativa acessível a pacientes 

de baixa condição sócio-econômica. 

O custo aparente, ou seja, apenas o custo dos alimentos que são utilizados para a 

preparação de fórmulas não industrializadas, representa a análise de custo mais 

usualmente empregada nos serviços de nutrição, especialmente no que se refere à terapia 

nutricional. Sob este prisma, a simples análise de custo dos alimentos pode justificar a 

indicação do uso de nutrição não-industrializada para a prática da terapia nutricional 

enteral (MITNE 2001). 

Na análise sensorial constatou-se aceitação das dietas elaboradas com hidrolisado 

bovino e de frango, e sem comentários quanto ao gosto amargo. A aceitação das dietas 

por indivíduos sadios é sugestiva de comportamento semelhante por indivíduos que 

apresentem algum tipo de comprometimento. A palatabilidade de uma solução enteral 

adquire relevância quando a sua administração se dá por via oral. Tal aspecto é de 

fundamental importância para a adesão ao tratamento (SCHIFFMAN 1999). E desejável 

que dietas especiais assemelhem-se com a alimentação habitual para garantir a 

reintegração de tais pacientes nos hábitos familiares. 

Em um estudo realizado por JORGE et al., 1995 com dietas enterais 

industrializadas poliméricas sem lactose, concluiu-se que, a presença de aromatizantes é 

imprescindível nestas dietas e que, a presença dos aromas chocolate e morango 

possibilitou melhor palatabilidade à fórmula. 
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Considerando-se a aceitação das dietas desenvolvidas, pode-se afirmar que 

constituem uma opção como suplemento oral e, transição para uma dieta normal na 

complementação de dietas enterais. 

É importante ressaltar que as mudanças provenientes de um novo tipo de relação 

com o alimento e a dependência de uma sonda nos pacientes que fazem uso de nutrição 

enteral podem contribuir para a deterioração da qualidade de vida (SCHNEIDER et aI. 

2000), sendo importantes os esforços no sentido de garantir uma ingestão adequada. 

Sendo assim, no desenvolvimento de dietas enterais artesanais é necessário 

considerar o processamento adequado dos alimentos para minimizar perdas, atender as 

necessidades nutricionais e a gravidade do estado nutricional do paciente. 
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7. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- Os hidrolisados apresentaram perfis eletroforéticos bastante semelhantes entre 

si, com predominância de peptídeos com pesos moleculares inferiores a 3,5KDa. 53% 

dos peptídeos encontrados no hidrolisado de peru apresentam distribuição de peso 

molecular entre 3,4-1,9 e 1,7-1,OKDa. 59,7% dos peptídeos encontrados no hidrolisado 

de frango apresentam peso molecular nas faixas de 3,2-1,7 e 1,5-1,OKDa. 56,3% dos 

peptídeos encontrados no hidrolisado bovino apresentam peso molecular nas faixas de 

3,2-1,8 e 1,7-1,OKDa. 

- As dietas desenvolvidas apresentaram velocidade de administração variando de 

79 a 120 gotas/minuto. 

- As três fórmulas desenvolvidas foram classificadas como levemente 

hipertônicas. 

- As dietas enterais artesanais desenvolvidas apresentaram padrões de fluidez, 

viscosidade e osmolalidade compatíveis com sua administração sem ocorrência de 

complicações gastrointestinais. 

- As três fórmulas desenvolvidas foram classificadas como hipocalóricas, com a 

seguinte distribuição de nutrientes: fórmula com hidrolisado bovino: 14,3% de proteínas; 

20,4% de lipídeos e 65,3% de carboidratos; fórmula com hidrolisado de frango: 16,1% 

de proteínas; 19,4% de lipídeos e 64,5% de carboidratos; fórmula com hidrolisado de 

peru: 17 % de proteínas; 15,9% de lipídeos e 67% de carboidratos. 
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- As fórmulas elaboradas com hidrolisado bovino, frango e peru fornecem em 

média: 42,7g, 49,Og, 51,Og de proteínas, 25,69g, 25,03g 20,29g de lipídeos e 182,53g, 

183,67g, 188,63g de carboidratos, respectivamente. 

- O custo médio das dietas desenvolvidas foi de R$ O,20±O,02 (fórmula com 

hidrolisado bovino e de frango) e R$ O,27±O,Ol (fórmula com hidrolisado de peru). 

- Na análise sensorial verificou-se 52,5% de aceitação da dieta elaborada com 

hidrolisado bovino e 62,5% da com hidrolisado de frango. 

As dietas enterais artesanais desenvolvidas com hidrolisados protéicos atendem 

as características para serem utilizadas na transição para uma dieta geral, como 

complemento de dietas especiais e também como opção para pacientes obesos que 

requerem nutrição enteral. 
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ANEXO 1 



FICHA DE AVALIAÇÃO 

Nome:, ____________________ Data: _1_1_ 

Você está recebendo três amostras de sopa. Por favor, prove as amostras da 
esquerda para a direita e avalie o quanto você gostou utilizando a escala abaixo. 

9 - Gostei muitíssimo 
8 - Gostei muito 
7 - Gostei regularmente 
6 - Gostei ligeiramente 
5 - Nem gostei / Nem desgostei 
4 - Desgostei ligeiramente 
3 - Desgostei regularmente 
2 - Desgostei muito 
1 - Desgostei muitíssimo 

Comentários: ________________________ _ 



ANEXO 2 



Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública 

coMITt DE ÉnCA - COEP 
Av. Or. Arnaldo, 715 - CEP 01246-904 - São Paulo - Brasil 

Telefones: (55-11) 3066-7734 -fonc/fax(SS-ll) 3064 -7314-c-mail: :m~~~'P.br 

Of.COEP/098/03 

23 de junho de 2003 

Pelo presente, informo que o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo-COEP, analisou e 

aprovou "ad-referendum", de acordo com os requisitos da Resolução CNS/196/96, 

o Protocolo de Pesquisa n. o 968, intitulado: "DESENVOLVIMENTO DE DIETA 

ENTERAL COM IDDROLISADO PROTEÍCO DE CARNE E DETERMINAÇÃO 

DE PARÂMETROS QUÍMIcos E NUTRICIONAIS PARA SUA APLICAÇÃO", . 

apresentado pela pesquisadora Maria Carolina von Atzingen. 

Atenciosamente, 

Paulo Antonio alho Fortes 
Pro1feSliIPI\ "" ~,"",.iado 

Coordenador do Comitê de Pesquisa da FSP-COEP 




