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Resumo 

 

Estudos epidemiológicos e experimentais vêm demonstrando relação inversa entre o consumo 

de alimentos vegetais e a incidência de doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo do 

estudo foi avaliar o cardápio, quantificar glicosinolatos e seus produtos de hidrólise e a 

capacidade antioxidante de extrato vegetal de brócolis (Brassica oleracea italica) oriundo do 

processo produtivo de refeições em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalar. 

A análise da frequência de preparações foi realizada de acordo com o método de avaliação da 

qualidade das preparações do cardápio (AQPC). No cardápio mensal da UAN hospitalar foi 

verificada a presença de 100% de vegetais em todos os 28 dias, além de identificar elevada 

incidência de Brassicas, o que correspondeu a 45 preparações no cardápio, sendo que 

preparações que continham o brócolis repetiram seis vezes. A coleta de amostras foi realizada 

em uma UAN hospitalar, nos períodos de safra e entressafra, em todas as etapas do processo 

produtivo, desde o armazenamento até a distribuição da preparação aos pacientes. O extrato 

vegetal de brócolis obtido em todas as etapas do processo produtivo foi utilizado para 

quantificação de polifenóis solúveis e hidrolisáveis analisados por espectrofotometria, para a 

capacidade antioxidante avaliada por diferentes métodos, como: radical DPPH (2,2-difenil-2-

picril-hidrazila), FRAP (ensaio do poder de redução do ferro) e ORAC (capacidade de absorção 

do radical oxigênio) e para a identificação de compostos voláteis por cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). As amostras obtidas em todas as etapas do 

processo produtivo, que compreendeu desde a matéria-prima (brócolis in natura) até a 

preparação brócolis ao alho e óleo apresentaram variada capacidade antioxidante demonstrada 

pelos três métodos analisados. Ademais, os teores de polifenóis obtiveram correlação com os 

métodos de capacidade antioxidante utilizados no presente estudo, exceto para capacidade 

antioxidante por FRAP, no qual o coeficiente de correlação linear foi negativo. Produtos de 

degradação de glicosinolatos, como isotiocianatos e nitrilas estavam presentes nas amostras de 

brócolis fresco e congelado, porém ao longo do processo produtivo, sugere-se ter ocorrido 

volatilização, uma vez que na preparação obtida por meio de forno combinado (90ºC) não 

foram identificados glicosinolatos e sim seus produtos de hidrólise. Como conclusão, 

verificamos que o brócolis in natura apresentou uma maior quantidade de compostos bioativos 

e o processo produtivo proporciona uma diminuição nas substâncias presentes neste vegetal.  

 

Palavras-chave: Brócolis, capacidade antioxidante, glicosinolatos, refeições hospitalares. 
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Abstract  

 

Epidemiological and experimentals studies are demonstrating an inverse relationship between 

the consumption of vegetables and the incidence of non-communicable diseases. The aim of the 

study was to evaluate the menu, quantify glucosinolates and its hydrolysis products and 

antioxidant capacity of plant extract of broccoli (Brassica oleracea italica) obtained from the 

production process of hospital’s meals. The analysis of the frequency of preparations was 

performed according to the method of assessing the quality of the preparation of the menu 

(defined as AQPC). The one month menu hospital meals was verified the presence of 100% of 

vegetables in all 28 days, in which was identified a high incidence of Brassicas, corresponding 

to 45 preparations on the menu, so on preparations containing broccoli  apperead six times. The 

sample collection was done at a hospital unit performed for the harvest and inter-harvest 

periods in all steps of the productive process, from storage until the distribution of the meals to 

the patients. The vegetable extract of broccoli obtained from all productive process was utilized 

for quantification of soluble and hydrolysable polyphenols analysed by spectrophotometry, for 

antioxidant capacity avaliable from different methods as: DPPH radical (2,2 diphenyl-2-picril-

hidrazyl), FRAP (ferric reducing antioxidant power) and ORAC (oxygen radical absorbance 

capacity) and for identification of volatile compounds by gas chromatography coupled to mass 

spectrometry (GC/MS). The samples obtained from all steps of productive process analysed 

since the raw vegetable (broccoli in natura) until broccoli with garlic and oil preparation 

showed variable antioxidant capacity associated with the three methods analysed. So, 

polyphenols also demonstrated correlation with all antioxidant capacity methods utilized, 

except for FRAP assay that the linear correlation was negative. Degradation products of 

glucosinolates, as isothiocyanates and nitriles were present in fresh and frozen broccoli 

samples, but during all production process we suggest that these compounds volatilize which 

the preparation that used combi steamer (90°C) were not identify in the analysis, but its 

hydrolysis products were present. In conclusion, we verified that broccoli in natura showed 

highest quantity of bioactive compounds and the productive process triggers a decrease on the 

substances present in this vegetable. 

 

Keywords: broccoli, glucosinolates, antioxidant capacity, hospital meals. 
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Revisão Bibliográfica 

 

1.1 Alimentação Coletiva  

A Alimentação Coletiva (AC) foi definida por Proença (1997) como setor produtor de 

serviços, representado por todos os estabelecimentos envolvidos com a produção e a 

distribuição de refeições, para qualquer tipo de coletividade, por exemplo, empresas, escolas, 

hospitais, asilos, prisões, universidades, comunidades religiosas, orfanatos, forças armadas, 

dentre outras instituições. Segundo Lanzillotti (2002) a AC é caracterizada por processo 

produtivo de refeições com nível de sanidade exigida pela legislação vigente no país, cujo 

objetivo é sua responsabilidade com a saúde da clientela atendida.  

Com tantos avanços na história da alimentação coletiva, o desafio está em garantir a 

inocuidade de alimentos que inclui aspectos que vão desde o campo até a mesa do consumidor 

(Almeida, 1998). 

No Brasil, a alimentação coletiva foi iniciada na década de 40 com a criação do Serviço 

de Alimentação da Previdência Social (Lanzillotti, 2000), porém este não estava sozinho, uma 

vez que vários outros locais implantaram serviços para fornecimento de refeições a 

trabalhadores já no final da década de 40, dentre eles o Serviço Social da Indústria – SESI e o 

Serviço Social do Comércio - SESC. Na década de 50, com o estabelecimento da merenda 

escolar, primeira preocupação do governo com a alimentação da população brasileira, advindo 

da expansão dos grandes centros urbanos e a implantação do parque industrial na década de 60, 

iniciou-se a formação dos restaurantes comerciais (Senac, 2007). 

No fim da década de 70, foi criado o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) 

instituído pela Lei 6.321, de 14/4/1976, com objetivo de melhorar as condições nutricionais dos 

trabalhadores, prioritariamente os de baixa renda, visando repercussões positivas na qualidade 

de vida, redução de acidentes de trabalho, aumento da produtividade, assim como a prevenção 

de doenças profissionais (Savio et al., 2005). Após a criação do PAT, observa-se um 

crescimento contínuo da área de alimentação com aumento da profissionalização e chegada das 

grandes multinacionais do setor de alimentação e serviços, já na década de 80 (Senac, 

2007). Nesta época, o mercado de alimentação coletiva foi se expandindo, ajudado pela ideia 

da terceirização das atividades meio da empresa. Nos anos 90, o perfil da terceirização incluía a 

alimentação coletiva com bastante expressividade (Lanzillotti, 2000).  
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1.2 Unidade de Alimentação e Nutrição Hospitalar 

As unidades de alimentação e nutrição (UAN) hospitalares são responsáveis pelo 

planejamento, produção e distribuição das refeições servidas aos pacientes e a qualidade da 

refeição servida está relacionada à composição do cardápio e do modo de preparo do processo 

produtivo de refeições na UAN hospitalar (Moraes et al., 2010).  

A atuação do nutricionista no setor hospitalar compreende atribuições caracterizadas 

pela legislação que orienta o exercício da profissão e pelo levantamento realizado pelos órgãos 

de fiscalização (CFN, 1998). É responsabilidade do nutricionista adequar a oferta dos alimentos 

à prescrição dietética de cada cliente/paciente, devendo respeitar não somente suas 

preferências, mas também as limitações impostas pelas doenças, assim como a disponibilidade 

de pessoal e financeira do serviço (Mezomo, 2002). Proporcionar eficientemente dietas que 

visem à melhora do quadro clínico dos pacientes internados em um hospital, ou seja, em 

proporcionar o acesso à Terapia Nutricional a esses indivíduos, depende de um extenso 

planejamento, supervisão constante e controle de todas as etapas envolvidas desde o 

recebimento da matéria-prima até a distribuição das refeições a clientela atendida (Abreu e 

Spinelli, 2011 ). 

Na instituição hospitalar, a compatibilidade entre a oferta e as necessidades nutricionais 

e terapêuticas dos clientes/pacientes, assim como as responsabilidades econômico-

administrativas da UAN, são processos complexos, adicionados à programação e execução das 

refeições (Almdal et al., 2003; Garcia, Souza e Proenca, 2012).  

Apesar da preocupação com o aspecto nutricional do paciente hospitalizado, pouca 

atenção tem sido dada à alimentação hospitalar (Mitchell, 1999). A dieta oferecida ao paciente 

internado garante o aporte de nutrientes e, assim, pode preservar seu estado nutricional, por 

meio de terapia em doenças crônicas e agudas, além de ser uma prática que desempenha papel 

relevante no período de internação, uma vez que, pode atender desejos psicossensoriais e 

atenuar o sofrimento gerado por estar distante de suas atividades laborais, da família e da 

comunidade (Garcia, 2006). A necessidade de atendimento às individualidades possui um 

significado emocional tão importante quanto o terapêutico para o paciente, já que está 

diretamente relacionada aos fatores socioculturais, étnicos e religiosos (Campos e Boog, 2006); 

(Demário, Sousa e Sales, 2010). 
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Os cuidados com as características sensoriais e o prazer da refeição inferem que dietas 

hospitalares, habitualmente analisadas sensorialmente de maneira negativa, participem 

efetivamente do tratamento, acrescentando prazer ao valor nutricional do alimento. Observa-se 

que na alimentação hospitalar, se prioriza muitas vezes a terapêutica em razão do apelo 

sensorial, imprescindível para o consumo de alimentos (Proença, 2005).  

A função terapêutica da alimentação tem evoluído graças ao avanço considerável dos 

conhecimentos relacionados à dietética e à nutrição. Pesquisas nessas áreas geraram novos 

pontos de vista acerca da terapia nutricional, ficando cada vez mais claro que a alimentação 

pode, de fato, apresentar um papel relevante no processo saúde e doença (Gopalan, 1997).  

 A alimentação que é ofertada aos pacientes  em uma UAN hospitalar está dentro de um 

contexto nutricional e sensorial das refeições e é neste sentido, que o estudo em questão, visa 

relacionar por meio de análise de cardápios e estudos experimentais que as preparações 

contidas no cardápio constam de alimentos com potencial antioxidante que podem prevenir 

doenças crônicas não transmissíveis. 

 

 1.3 Qualidade Nutricional de Refeições 

De acordo com (Philippi, 2003), o cardápio é a relação de preparações ou alimentos que 

serão consumidos em uma ou mais refeições durante determinado período de tempo. Segundo 

(Proença, 2005), o cardápio tem como objetivo proporcionar saúde ao comensal, considerando 

as condições higiênico-sanitárias adequadas, assim como características sensoriais e 

nutricionais. Faz-se necessário, portanto, dentro da UAN satisfazer o cliente não só por 

aspectos tangíveis como cardápio, apresentação, aspectos físicos como também as intangíveis 

expectativas relacionadas à experiência passada, percepções e ao ambiente (Cavalli e Salay, 

2007; Kim, Kim e Lee, 2010). 

 O cardápio que compõe a alimentação oferecida pela UAN, baseia-se em alguns 

critérios de qualidade definidos pela legislação em vigor, representados pelos controles do 

ponto de vista higiênico-sanitário. A qualidade sensorial também é um determinante 

dependendo do comportamento e da escolha alimentar dos indivíduos (Moraes et al., 2010). 

Por isso, esta é uma preocupação dos nutricionistas que atuam em Unidades de Alimentação e 

Nutrição, uma vez que a alimentação é um dos maiores prazeres do ser humano, e a maneira 

como o alimento é apresentado tem grande influência na sua aceitação e no interesse em 

consumí-lo (Proença, 2005). Ainda na opinião da autora, a qualidade nutricional é 

especialmente importante nas UANs pela consequente responsabilidade com a saúde de sua 

clientela. 
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A estruturação e o planejamento de refeições tanto em termos nutricionais, quanto dos 

aspectos sensoriais da apresentação da preparação são importantes e devem ser levados em 

conta quando da confecção de cardápios (Gomensoro, 1999). Em UAN hospitalar, é importante 

que o planejamento de cardápios e dietas a serem produzidos sejam baseados em algumas 

particularidades do hospital e dos pacientes que serão atendidos (Sousa, 2011). Os pontos 

principais a serem considerados são: tipo do hospital (hotelaria, gastronomia, especificidades 

religiosas), recursos financeiros, características do público-alvo (crianças, adultos, idosos), 

especialidades atendidas (clínicas e cirúrgicas), número de leitos atendidos e, média de 

ocupação no hospital com estatísticas de permanência, número e horário de refeições 

oferecidas, política de compras, número de funcionários disponíveis do Serviço de Nutrição e 

Dietética, área física e equipamentos disponíveis e qual o tipo de sistema de distribuição de 

refeições (Abreu e Spinelli, 2011). Deste modo, há uma preocupação dos gestores de UAN em 

fornecer alimentos de forma apropriada aos clientes de acordo com suas necessidades, 

definindo o padrão de dietas que serão oferecidas e com que frequência os cardápios elaborados 

poderão ser repetidos, segundo o tempo de permanência e rotatividade de pacientes.  

O método AQPC (Avaliação Qualitativa das Preparações do Cardápio) desenvolvido 

por (Veiros e Proença, 2003) auxilia o Nutricionista na construção de um cardápio mais 

adequado do ponto de vista nutricional e de alguns aspectos sensoriais dentro dos parâmetros 

de saúde cientificamente preconizados. A percepção do equilíbrio de cardápios em relação a 

tipos, cores e formas de preparo dos alimentos, procura tornar os mesmos mais atrativos aos 

comensais, com intuito do consumo mais adequado em relação ao aspecto nutricional. Pode, 

então, tornar-se uma ferramenta útil na gestão da produção de refeições buscando a melhoria da 

atenção alimentar e nutricional (Proença, 2005). 

Os critérios estabelecidos para esta técnica auxiliam na avaliação global do cardápio, 

considerando as preparações que o compõem, de acordo com as técnicas de cocção empregadas 

nas preparações, permitindo análise das variações das formas de preparo utilizadas nos 

alimentos, alertando para a monotonia e a repetição dessas técnicas além do aparecimento de 

frituras, de maneira isolada e, também, associada aos doces, permitindo a avaliação do risco do 

elevado consumo de alimentos preparados com esta técnica de cocção e também a associação 

do excesso lipídico aos carboidratos simples; o aparecimento de carne gordurosa associado à 

oferta de doces como sobremesa. A cor das preparações e dos alimentos empregados no 

cardápio, apontando a combinação de cores da composição do prato, caracterizando a 

importância do aspecto visual da alimentação. A presença de alimentos sulfurados, que devem 

ser limitados na mesma refeição, evitando sensação de mal-estar pelo desconforto gástrico 
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gerado nos clientes com a alimentação consumida. O aparecimento de frutas e folhosos, pela 

oferta de vitaminas, minerais e fibras e se o cardápio contém conservas, oferecidas como 

saladas, pelo concentrado teor de sódio que a mesmas contém (Veiros, 2006). 

No estudo de (Menegazzo et al., 2011), os critérios utilizados para cada item da 

avaliação do cardápio foi presença de frutas ou preparações à base de frutas, presença de 

verduras e legumes ou como ingredientes principais da preparação (sopas, canjas, tortas, entre 

outros que não tiveram hortaliças como principais ingredientes foram desconsiderados), no 

caso de saladas mistas como, por exemplo, alface com tomate, foi considerada apenas uma 

oferta. A presença de folhosos só foi analisada e servida crua. Para a monotonia de cores, o 

cardápio foi avaliado nas grandes refeições e lanches, cujas preparações contêm ingredientes 

distintos e, com isso, apresenta cores diferentes. Dessa forma, avaliou-se esse critério em dois 

momentos: monotonia de cores dos lanches e monotonia de cores das grandes refeições 

(almoço e jantar). Em relação à presença de alimentos ricos em enxofre foram analisados os 

acompanhamentos (com exceção do feijão) e a entrada, que em sua composição apresentam 

compostos organo-sulfurados.  

A avaliação qualitativa possibilita a intervenção imediata podendo minimizar algumas 

falhas de planejamento, inserção inadequada de determinados alimentos que oferecidos em 

conjunto com outros podem não se tornar uma boa opção de cardápio oferecido aos clientes. 

Do mesmo modo, aliado a isto, o nutricionista pode verificar se o cardápio está de acordo com 

os parâmetros de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (Proença, 2005). Nesta 

perspectiva, torna-se necessário que em uma UAN hospitalar o nutricionista deve elaborar 

cardápios ricos em alimentos funcionais que irão prevenir certos tipos de doenças bem como 

promover a alimentação saudável e equilibrada como preconizado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). 

 

1.4 Alimentos Funcionais 

No Brasil, os alimentos funcionais são definidos segundo a resolução Nº 18 da 

ANVISA/MS de 1999, como “aquele relativo ao papel metabólico ou fisiológico que o 

nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções 

normais do organismo e alegação da propriedade de saúde aquela que sugere, afirma ou implica 

a existência de relação entre alimento ou ingrediente com doença ou condição relacionada à 

saúde” (Brasil., 1999). A diversidade de compostos bioativos presente nos alimentos funcionais 

e a ampla aplicação destes, justificam a inesgotável busca por conhecimentos relativos às 

propriedades funcionais e de saúde (Pimentel, 2005). Compostos bioativos são metabólitos 
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secundários presentes em alimentos de origem vegetal e animal e considerados ingredientes 

não-nutricionais, porém de vital importância para a saúde humana, pois além de apresentarem 

resposta ao estresse oxidativo, reduzem o risco de doenças crônicas não transmissíveis (Suhr, 

2003; Patil et al., 2009).  

  A Organização Mundial de Saúde reconheceu evidências indicando que a ingestão de 

400 g/dia de frutas e verduras (equivalente de cinco a nove porções/ dia) está associada à 

redução da incidência de doença cardiovascular e determinados tipos de câncer. Esta 

recomendação baseia-se no aumento do risco de doenças cardiovasculares com ingestão de 

frutas e verduras inferiores a 200 g/dia, bem como nos benefícios provenientes da ingestão de 

quantidades superiores a 400 g/dia destes alimentos (Smith-Warner et al., 2001). As frutas, 

legumes e verduras (FLV) também são benéficos na prevenção e no tratamento do excesso de 

peso e do diabetes (De Oliveira, Sichieri e Mozzer, 2008; Sartorelli, Franco e Cardoso, 2008). 

Tal fato sugere que a mudança no comportamento alimentar, como aumento do consumo de 

frutas, verduras e grãos integrais, e estilos de vida saudáveis são uma estratégia prática para 

redução significativa da incidência de câncer no mundo (Liu, 2004). 

O consumo de vegetais e frutas sempre foi visto como hábito de promoção da saúde 

(Verhoeven et al., 1996). Estudos epidemiológicos vêm demonstrando a relação inversa entre o 

consumo de alimentos de origem vegetal e a incidência de doenças como câncer, 

arterioesclerose e doenças neurodegenerativas (Steinmetz e Potter, 1996), (Verhoeven et al., 

1996; Mithen et al., 2000), (Gundgaard et al., 2003; Trichopoulou et al., 2003; Okarter e Liu, 

2010). O benefício de uma dieta rica em frutas, legumes e verduras são atribuídos à mistura 

complexa de fitoquímicos presentes nestes alimentos (Liu, 2004). 

  O efeito protetor exercido por estes alimentos tem sido atribuído à presença de 

compostos bioativos que possuem capacidade de reagir com radicais livres e assim restringir os 

efeitos maléficos associados ao desenvolvimento de doenças crônicas (Ambrosone et al., 2004; 

Pimentel, 2005; Ferreira, 2006; Melo, 2006; Castro, Anjos e Oliveira, 2008; Silva, 2008). 

Os compostos bioativos presentes em alimentos são considerados substâncias, nutritiva 

ou não nutritiva que, além de exercerem suas funções básicas, podem ter efeitos sobre funções 

fisiológicas importantes para promoção da saúde. Como característica comum a maioria destes 

compostos é a capacidade antioxidante, que ao combater espécies reativas e inibir sua 

propagação, ajuda a prevenir o quadro de estresse oxidativo no organismo (Moskaug et al., 

2005). (Liu, 2004) classificou os fitoquímicos em carotenóides, compostos fenólicos, 

alcalóides, compostos organo-sulfurados e compostos nitrogenados. 
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O composto com atividade antioxidante é definido como “qualquer substância que, 

quando presente em baixas concentrações, comparadas com o substrato oxidável, 

significativamente atrasa ou inibe a oxidação deste substrato” (Diplock et al., 1998). A dieta 

humana contém uma série de diferentes compostos, que apresentam atividades antioxidantes ou 

possuem a capacidade de sequestrar as espécies reativas de oxigênio, baseado em suas 

propriedades estruturais.  

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que frutas e hortaliças, além de 

apresentarem suas propriedades nutricionais básicas, apresentam compostos antioxidantes 

naturais, os compostos bioativos, que são fundamentais para a resposta ao estresse oxidativo e 

desta forma para a redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis, como o câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, dentre outras (Thaipong et 

al., 2006).  

A função antioxidante de compostos bioativos presentes em alimentos de origem 

vegetal depende de sua estrutura química. Além disso, o teor destes fitoquímicos é amplamente 

influenciado por fatores genéticos, condições ambientais, além do grau de maturação da planta
 

(Melo, 2006). Após a colheita do vegetal, ocorre o amarelecimento, devido à aceleração do 

metabolismo, induzida pelo etileno, além de prejudicar a aparência, reduzindo o valor 

comercial. Tem-se observado que, quanto maior a velocidade e a intensidade com que o 

amarelecimento ocorre, maiores são as perdas nutricionais e das propriedades funcionais de 

hortaliças (Jones, Faragher e Winkler, 2006; Moreno et al., 2006).    

  Diferentes cultivares são determinadas geneticamente e outro fator importante 

relacionado à quantidade e qualidade da composição de compostos bioativos em vegetais é o 

estádio de maturação, bem como a fertilidade do solo, injúria do tecido vegetal e crescimento 

da planta. Do mesmo modo, condições climáticas como ritmo circadiano, índice pluviométrico, 

temperatura e composição atmosférica (Gobbo-Neto e Lopes, 2007). Estes fatores podem 

influenciar o acúmulo de metabólitos secundários nos vegetais como também a sazonalidade, 

ataque de patógenos, radiação ultravioleta e a altitude em que esta hortaliça foi cultivada 

(Fahey, Zalcmann e Talalay, 2001); (Vallejo, Garcia-Viguera e Tomas-Barberan, 2003); (Melo 

et al., 2008). 

Efeitos positivos ou negativos da cocção sobre os compostos bioativos se mostram 

diretamente influenciados pelo tipo de substância, matriz do alimento e tratamento aplicado, 

considerando ainda tempo e temperatura aplicados ao alimento. De forma que, apesar de muitas 

vezes o consumo de alimentos in natura seja incentivado, evidências sugerem que o 

processamento pode aumentar a biodisponibilidade de alguns compostos como, por exemplo o 
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licopeno (Miglio et al., 2008). O pré-preparo dos alimentos, antes da aplicação de calor durante 

a cocção do alimento, já causa alterações no teor de diferentes compostos. A ruptura do tecido 

vegetal, ocasionado durante o fracionamento do alimento, pode induzir a formação de 

substâncias com maior atividade biológica do que aqueles presentes naturalmente no alimento 

íntegro (Ruiz-Rodriguez, 2008). 

A técnica de preparo utilizada pode interferir na quantidade dos fitoquímicos presentes 

nos vegetais. Isto é observado no caso das Brassicas, onde enzima e substrato, mirosinase e 

glicosinolatos, respectivamente, estão presentes na célula vegetal em compartimentos 

separados. Neste caso, a ruptura do tecido é essencial para que as duas substâncias entrem em 

contato e a reação ocorra formando seus metabólitos, como por exemplo, o isotiocianato (Song 

e Thornalley, 2007). Isotiocianatos são produtos gerados da hidrólise dos glicosinolatos assim 

como, indóis, nitrilas, epionitrilas, oxaloidinas e tiocianatos (Fahey, Zalcmann e Talalay, 2001; 

Blazevic et al., 2010).  

Verkerk e colaboradores (2001) demonstraram que na etapa de pré-preparo as hortaliças 

Brassicas que foram cortadas apresentaram cinco vezes mais glicosinolatos alifáticos, por ação 

da mirosinase, enzima responsável pela degradação dos glicosinolatos quando comparadas 

àquelas que não sofreram o processo de corte. Métodos tradicionais de cocção como ebulição 

ou micro-ondas podem afetar a textura e a qualidade nutricional do vegetal e a perda de 

nutrientes durante a cocção podem ser diferentes de acordo com cada tipo de tratamento 

térmico empregado (Vallejo, Garcia-Viguera e Tomas-Barberan, 2003; Verkerk e Dekker, 

2004); (Lin e Chang, 2005). No caso da etapa de cocção, estudos demonstram que tratamentos 

térmicos diferentes, tais como ebulição, vapor, cozimentos sob pressão e micro-ondas reduzem 

a quantidade de glicosinolatos em cerca de 30-60%, dependendo do método, da intensidade e 

tipo de composto (Rodrigues e Rosa, 1999); (Verkerk, Dekker e Jongen, 2001); (Rangkadilok 

et al., 2002). Alguns autores demonstram que o cozimento pode causar perdas de compostos 

(Granado et al., 1992) enquanto outros encontraram resultados opostos, em que as perdas foram 

inexistentes ou houve aumento dos teores de compostos bioativos (Lessin, Catigani e Schwartz, 

1997); (Godoy e Rodriguez-Amaya, 1998). 

 (Verkerk et al., 1997) evidenciaram em seu estudo com repolho que há perda de 50% 

dos compostos para água de cocção, este processo é denominado lixiviação. Já no estudo 

conduzido por (Sikora et al., 2008), houve perda de 30 a 40% de compostos para água de 

cocção em couve-flor, couve-de-bruxelas e brócolis. A dissolução de polifenóis em água 

depende do tempo de processamento e do tamanho dos vegetais. O processo de branqueamento 

geralmente provoca menos perda de polifenóis do que a ebulição, enquanto que as perdas são 
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maiores nos vegetais folhosos. O processamento de hortaliças provoca uma diminuição de 50% 

da atividade antioxidante, enquanto a ebulição por 15 minutos faz com que 82% de compostos 

antioxidantes, incluindo polifenóis, podendo ir para a água de cocção (Amin, Norazaidah e 

Hainida, 2006). 

Diversos estudos focam principalmente na preservação de compostos como 

betacaroteno e vitamina C em brócolis (Howard et al., 1999), glicosinolatos  (Vallejo, Garcia-

Viguera e Tomas-Barberan, 2003) fenólicos e carotenóides (Zhang e Hamauzu, 2004).  

 

1.5 Brassicas 

As Brassicas são vegetais de grande importância para alimentação e nutrição humana 

por prevenir doenças crônicas não transmissíveis quando consumidos aliados a estilos de vida 

saudáveis. Este gênero (família Brassicacea ou Cruciferae) inclui grande número de hortaliças 

compreendendo vários alimentos como brócolis, couve-flor, couve manteiga, couve-de-

bruxelas, nabo, repolho e mostarda (Francisco et al., 2010). Tais alimentos apresentam funções 

antioxidantes, antibacterianas e possuem propriedades anticarcinogênicas além de contribuírem 

para promoção da saúde (Jaiswal, Gupta e Abu-Ghannam, 2012). Adicionalmente, Brassicas 

podem ser preparadas de diversas maneiras e proporcionar diferentes preparações, como por 

exemplo, brócolis, repolho e couve-flor podem ser utilizados como os ingredientes de saladas, 

enquanto que a couve e o espinafre podem ser preparados como guarnição acompanhando 

outros pratos da culinária brasileira (Podsedek, 2007). 

O brócolis (Brassica oleracea var. Italica) tem sido conhecido como o alimento da dieta 

humana com alto valor nutricional (King e Morris, 1994). Alguns países da Europa como a 

Itália, consomem este vegetal de forma crua sendo bastante estudada a capacidade antioxidante 

desta hortaliça sem nenhum tipo de tratamento térmico (Galgano et al., 2007), porém, no 

Brasil, seu consumo se dá somente na forma cozida seja por cocção a vapor, pressão, ebulição 

ou micro-ondas.  

Os atributos de alimento saudável conferido ao brócolis são consequência de seu alto 

teor de compostos, tais como nitrogênio, compostos ricos em enxofre (glicosinolatos e 

isotiocianatos), compostos fenólicos (derivados de ácido clorogênico, sinápico e flavonoides), 

nutrientes (vitaminas C, E, A, K, e minerais como potássio, cálcio e ferro) e carotenoides. 

Estudos mencionam a elevada capacidade antioxidante desta hortaliça, cujo consumo é 

benéfico para a prevenção de doenças crônicas, tais como carcinomas e doenças 

cardiovasculares (Plumb et al., 1997);(Premier, 2002); (Jeffery et al., 2003); (Moreno et al., 

2006). 
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Os glicosinolatos, um dos maiores grupos de metabólitos contendo enxofre, estão 

particularmente presentes em vegetais comestíveis. Aproximadamente 120 glicosinolatos foram 

identificados a partir de espécies de Brassicaceae e outras famílias (Falk et al., 2004). A 

estrutura química dos glicosinolatos consiste de ésteres de (Z)-N-hidroximinosulfato que 

possuem um átomo de enxofre ligado a uma parte β-D-glicopiranose e uma cadeia lateral 

derivada de um aminoácido (Figura 1). Os glicosinolatos exercem diversas funções nas plantas, 

como defesa contra patógenos, metabolismo do enxofre e nitrogênio e regulação do crescimento. 

Também assumem um papel importante na defesa da planta contra os efeitos do estresse gerado 

por condições climáticas extremas de temperatura e pressão (Blazevic e Mastelic, 2009). Se o 

tecido vegetal é danificado seja pelo manuseio, processamento ou mastigação ocorrerá uma 

ruptura na membrana celular e permitirá um contato entre o glicosinolato e a mirosinase, gerando 

produtos de degradação (isotiocianatos, nitrilas, tiocianatos, oxaloidinas e epitionitrilas), os quais 

são compostos biologicamente ativos (Figura 1). (Verhoeven et al., 1996; Zareba e Serradelf, 

2004; Zhang e Hamauzu, 2004; Jia et al., 2009). 

 

Figura 1: Produtos de degradação de glicosinolatos após ação da mirosinase (Jones, Faragher e 

Winkler, 2006). 
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Conforme sua estrutura, os compostos podem se classificar como alifáticos, aromáticos 

e indólicos (Zareba e Serradelf, 2004). A estrutura da cadeia lateral R é altamente variável e 

pode conter substituintes alifáticos (grupos alquila, alquenila, hidroxialquenila, ω-

metiltioalquila, ω-sulfinila e ω-sulfinilalquila), aromáticos (benzila, benzila substituída) ou 

heterocíclica (grupos indólicos), conforme o aminoácido precursor, ou seja, a metionina ou o 

triptofano, ou um aminoácido aromático (tirosina ou fenilalanina) (Holst e Williamson, 2004); 

(Padilla et al., 2007). A presença do grupo sulfato na molécula confere propriedades fortemente 

ácidas aos glicosinolatos. Deste modo, os glicosinolatos não são voláteis e ocorrem como sais 

(Holst e Williamson, 2004). A maioria dos glicosinolatos possui cadeia lateral linear ou 

ramificada. Muitas destas substâncias podem conter, também, ligações duplas, grupos hidroxila 

ou carbonila ou ligações de enxofre em vários estados de oxidação, compreendendo um terço 

do total dos glicosinolatos conhecidos, como, por exemplo, metiltioalquilas, metilsulfinil 

alquilas ou metilsulfonil alquilas. Alguns glicosinolatos contendo o grupamento benzila 

apresentam ligação glicosídica ao anel aromático, em que a molécula de açúcar pode ser a 

ramnose ou a arabinose (Fahey, Zalcmann e Talalay, 2001).  

Estudos relataram a composição volátil de diferentes espécies de Brassica, ou seja, no 

nabo (Brassica rapa L. var.) e brócolis (Brassica olearacea L. var.) foram usados 

hidrodestilação (processo no qual o vegetal fica submerso na água e os óleos vegetais por 

possuírem tensão de vapor mais elevada que a água são arrastados) e solventes orgânicos para 

extrair os compostos voláteis e permitiram identificação de vários tipos de compostos, como 

alcanos, aldeídos, cetonas, ácidos graxos e seus ésteres; terpenos, álcoois e compostos contendo 

enxofre  (Valette et al., 2003); (Miyazawa, Nishiguchi e Yamafuji, 2005).  

 Os vegetais que contém compostos sulfurados e nitrogenados, como por exemplo, 

brócolis, possui efeito protetor contra o câncer, e contribui com as características de flavor e 

odor das Brassicas (Engel et al., 2002; Miglio et al., 2008). Por outro lado, Baik e 

colaboradores (2003) encontraram pouca evidência que os glicosinolatos fossem responsáveis 

pelo sabor característico de brócolis. 

Os glicosinolatos e os metabólitos derivados de sua hidrólise exercem uma variedade 

muito ampla de atividades biológicas em plantas, animais e seres humanos, desde a 

participação no meio agrícola, como defensivos contra patógenos e herbívoros em plantas à 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis em humanos (Sivakumar, Aliboni e 

Bacchetta, 2007). (Padilla et al., 2007) observaram que isotiocianatos afetam vários estágios do 

desenvolvimento de câncer e o sulforafano, isotiocianato derivado da glicorafanina presente em 

altas concentrações nos brócolis, inibiu o câncer de mama em ratas.  
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 Produtos da hidrólise enzimática são responsáveis por conter atividade 

anticarcinogênica, uma vez que os glicosinolatos são armazenados em vacúolos de células 

vegetais (Figura 2), com a lesão do tecido vegetal e a exposição da mirosinase ou 

tioglicosidase, enzima encontrada em plantas que contêm glicosinolatos, estes são hidrolisados 

formando isotiocianatos e indóis (Holst e Williamson, 2004). Como já mencionado 

anteriormente, o rompimento do tecido vegetal leva a ruptura da parede celular da planta 

possibilitando o glicosinolato entrar em contato com a mirosinase, resultando em diversos 

produtos de degradação (Verhoeven et al., 1996; Zareba e Serradelf, 2004; Zhang e Hamauzu, 

2004; Jia et al., 2009).  

 

Figura 2: Compartimentalização de β-glicosidases e seus substratos, os glicosinolatos.  

 

Em estudos analíticos a glicorafanina, glicoiberina, glicobrassicina e neoglicobrassicina, 

glicosinolatos indólicos, foram tidos como os principais componentes deste grupo. No entanto, 

ocorrem muitas variações em relação à quantidade de glicosinolatos totais e seus componentes 

individuais (Verkerk et al., 2009). Sabe-se que os glicosinolatos são detectados em diferentes 

partes da planta e que a quantidade dos compostos encontra-se em concentrações e perfis 

diferentes (Fahey, Zalcmann e Talalay, 2001).  

O conteúdo de glicosinolatos nos vegetais pode ser influenciado de acordo com o seu 

armazenamento. Em pesquisa realizada no ano de 2007 por Song, foi avaliada a variabilidade 

no teor de glicosinolatos dos brócolis em função da temperatura em que o vegetal foi 

armazenado. Não foram verificadas perdas significativas no conteúdo de glicosinolatos da 

hortaliça íntegra armazenada sob refrigeração por sete dias. A refrigeração a 4°C e o 

congelamento foram descritos como as melhores condições de armazenamento (perda de 11 a 

27% de glicosinolatos) nos brócolis (Song e Thornalley, 2007). No trabalho de (Francisco et 

al., 2010) foi realizado um estudo abrangente sobre mais de 20 glicosinolatos individuais e 

Β-glicosídeos (glicosinolatos) Β-glicosidades (mirosinases) 

Apoplasto 

Cloroplasto 

Vacúolo 
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compostos fenólicos e pôde-se concluir que o cozimento a vapor resultou em elevada retenção 

destes compostos fenólicos. Uma vez que não há contato das hortaliças com água durante a 

técnica de vapor evitando a lixiviação e solubilização destes metabolitos na água de cozimento. 

Corroborando com o estudo de (Song e Thornalley, 2007), a técnica de preparo que apresentou 

uma maior preservação do teor de glicosinolatos nos brócolis, foi cozimento sob vapor.  

(Zhang e Hamauzu, 2004) cozinharam brócolis por 5 minutos usando a razão de 

vegetal: água de 1:20, e encontraram redução de 65% de atividade antioxidante. Por outro lado, 

(Halvorsen et al., 2002) relataram aumento na atividade antioxidante de vegetais brassicas 

como couve, repolho e espinafre nas proporções de (15,2%, 6,2% e 2,08%, respectivamente.  

O processamento exerce influência no tipo de produto gerado, representando uma 

grande relevância no que tange à relação entre a natureza dos produtos da hidrólise dos 

glicosinolatos e os benefícios proporcionados (Van Eylen et al., 2007). Neste estudo, os autores 

verificaram que a alta pressão exerceu um efeito positivo sobre o potencial benéfico exercido 

pelo brócolis, uma vez que a maior quantidade de glicosinolatos foi hidrolisada a 

isotiocianatos. Durante a reação de degradação dos glicosinolatos, um dos produtos formados é 

o indol-3-carbinol, que pode, subsequentemente, se condensar em dímeros, trímeros e 

tetrâmeros. Na presença do ácido ascórbico ascorbigeno e tiocianato são os principais produtos 

de glicosinolatos indólicos entre pH 4 e 7 (Holst e Williamson, 2004).  

 

1.6 Capacidade Antioxidante 

O estresse oxidativo ocorre quando a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

em um sistema excede a capacidade  deste sistema de  neutralizá-los e eliminá--los. O 

desequilíbrio pode resultar em uma deficiência da capacidade antioxidante causada pela 

perturbação na produção, distribuição ou pela superabundância de EROs desencadeado por um 

agente estressante. Se não for devidamente controlado, o excesso de EROs pode levar a danos 

em lipídeos, proteínas e DNA, prejudicando suas funções normais. O organismo se defende 

contra as EROs ativando diversos sistemas enzimáticos e antioxidantes endógenos. Estas 

espécies radicalares são moléculas oxigenadas produzidas no organismo por diversos fatores 

tais como: consumo de cigarro, exposição a raios X, poluentes do ar, luz solar, estresse 

emocional e ainda como subprodutos de nosso metabolismo. O processo de formação de 
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radicais livres no organismo não pode ser completamente evitado, pois é ativado de forma 

frequente através das funções normais do metabolismo humano (Lotito e Frei, 2004). 

Os “alvos” preferenciais de ataque destes radicais são células ou tecidos saudáveis do 

nosso organismo. Diversas doenças ou respostas biológicas desfavoráveis estão ligadas à 

presença de radicais livres ou a outras espécies oxigenadas reativas, dentre essas: câncer, 

doenças cardiovasculares/arterioesclerose, isquemia do miocárdio, catarata, esclerose múltipla, 

desordens neurológicas, artrite, envelhecimento e asma (Perry et al., 2000). 

 Os agentes antioxidantes compreendem uma família ampla e heterogênea, que assume 

a função de intervenção, seja ao parar, retardar ou prevenir a oxidação de um substrato. Os 

antioxidantes podem ser classificados, com base em seu mecanismo de interferência no 

processo de oxidação, como antioxidantes preventivos ou por paradas específicas na cadeia 

transportadora de elétrons. Os primeiros interferem, principalmente, na etapa da iniciação, 

retardando ou parando a formação de espécies radicalares. O α-tocoferol, ascorbato e 

flavonoides, chamados antioxidantes por rompimento de cadeia, promovem o bloqueio ou o 

retardo da auto-oxidação por competição nas reações de propagação. É o que ocorre quando 

estas substâncias reagem com radicais peroxila mais rapidamente do que o substrato oxidável 

(normalmente, ácidos graxos poliinsaturados de membranas biológicas) para formar espécies 

que não propagam a cadeia da oxidação. Além disso, outras substâncias que não possuem 

atividade antioxidante relevante in vitro podem estimular e aumentar a eficácia de defesas 

antioxidantes in vivo , sendo normalmente classificados como antioxidantes indiretos (Barillari 

et al., 2005). 

Os vegetais Brassicas possuem atividade antioxidante e anticarcinogênica conhecidas. 

Além das vitaminas antioxidantes, carotenoides e polifenóis, estes vegetais contêm uma 

variedade ampla de glicosinolatos, cuja maioria possui atividade antioxidante. A variação do 

conteúdo de agentes antioxidantes em vegetais brássicas é causada por fatores como variedade, 

maturidade quando da colheita, condições de cultivo, estado do solo e condições de 

armazenamento pós-colheita (Podsedek, 2007). 

O crescente papel de alimentos com propriedades antioxidantes na prevenção de certas 

doenças crônicas não transmissíveis têm conduzido ao desenvolvimento de um grande número 

de métodos para determinar a capacidade antioxidante, tais como: capacidade de absorção do 

radical oxigênio (ORAC), ensaio do poder da redução do ferro (FRAP) e captura do radical 

orgânico (ABTS) (2,2´-azinobis (3-tilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico), DPPH (2,2-Difenil-2-

picril-hidrazila), quantificação de produtos formados durante a peroxidação de lipídios, como: 

TBARS, oxidação do LDL, co-oxidação do β-caroteno (Frankel e Meyer, 2000; Sanchez-



33 
 

Moreno, 2002). Dentre estes métodos, ABTS, FRAP, DPPH e ORAC são alguns dos mais 

usados atualmente para análise em alimentos (Perez-Jimenez e Saura-Calixto, 2006).  

No presente estudo, utilizaram-se as metodologias da avaliação da atividade 

antioxidante por sequestro do radical DPPH• além de ensaio do poder da redução do ferro 

(FRAP) e capacidade de absorção do radical oxigênio (ORAC).  

O sequestro de radicais livres é um dos mecanismos reconhecidos pelo qual ocorre a 

oxidação dos antioxidantes. O método de sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila 

(DPPH•) pode ser utilizado para avaliar a atividade antioxidante de substâncias específicas ou 

de um extrato em período de tempo relativamente curto (Borguini, 2006) e consiste no 

descoramento por sequestro do radical DPPH•, estável a temperatura ambiente e de coloração 

violeta em solução etanólica ou metanólica. Ao reagir com um antioxidante, produz a α-α-

difenil-β-picril hidrazina. A extensão do descoramento, medida em espectrofotômetro a 518 

nm, indica a taxa de DPPH reduzido (Mensor et al .,2001; (Alam et al., 2007). O DPPH• é um 

radical livre que pode ser obtido diretamente por dissolução do reagente em meio orgânico 

(Figura 3). O método é considerado rápido, fácil, sensível e aplicável, sendo por isso, um dos 

mais utilizados, apesar da pouca relevância biológica (Rufino et al., 2007). 

A capacidade de sequestro do radical livre DPPH• pela amostra é determinada pela 

capacidade de transferência de hidrogênio para o radical livre estável DPPH•. A propriedade de 

sequestrar radicais livres por substâncias presentes em vários extratos de plantas sugere um 

possível papel protetor destes metabólitos, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, além 

de outras patologias associadas à formação de radicais livres, em humanos (Borguini, 2006). 

Resultados encontrados por (Brandwilliams, Cuvelier e Berset, 1995) mostraram que a 

interação de um antioxidante com o radical DPPH• depende de sua estrutura química. Algumas 

substâncias reagem muito rapidamente com o DPPH•, reduzindo um número de moléculas 

deste radical correspondente ao número e à disposição dos grupos hidroxila na molécula.  
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Figura 3: Reação de estabilização do radical DPPH. 

 

É possível relacionar a avaliação do potencial antioxidante de um vegetal com seu 

conteúdo de polifenóis. Resultados sobre atividade anti-radicalar em algumas variedades de 

Brassica oleracea , como brócolis, repolho branco e couve-de-bruxelas, constataram que existe 

uma correlação considerável entre a atividade antioxidante em que foi utilizada solução de 

DPPH•, tendo rutina como padrão, e os conteúdo de fenóis totais e de flavonoides. Os autores 

verificaram que o brócolis foi a espécie que apresentou o maior teor de fenóis totais e 

flavonoides e, consequentemente, atividade antioxidante mais potente em relação às demais 

utilizadas no estudo citado (Heimler et al., 2006). 

Existem inúmeros métodos utilizados para se determinar a capacidade antioxidante 

(CA) em frutas, vegetais e seus produtos. Os ensaios realizados in vitro remetem à ideia 

aproximada do que ocorre em situações complexas in vivo (Thaipong et al., 2006). Uma das 

formas mais utilizada para medir a CA de compostos, “in vitro”, consiste em determinar a 

atividade antioxidante frente à formação de substâncias cromógenas de natureza radical, uma 

vez que a perda da cor ocorre de forma proporcional à concentração, ou seja, há redução de 

absorbância espectrofotométrica dos radicais (substância cromógenas) pelos antioxidantes. É 

necessário considerar que a determinação da atividade antioxidante de um composto não 

depende somente da pureza, da concentração e da qualidade da substância antioxidante, 

dependerá também da interação com outros compostos e da metodologia aplicada, havendo 

dificuldade na comparação de resultados, devido a essas variáveis (Huang, Ou e Prior, 2005); 

(Kuskoski et al., 2006). As substâncias cromógenas mais utilizadas para os ensaios de CA são: 

ABTS (ácido 2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-sulfônico), DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidrazila), DMPD (dicloridrato de N,N-dimetil-p-fenilendiamina), DMPO (5,5-dimetil-1-

Cor: violeta-escura Cor: violeta- clara 



35 
 

pirrolina-n-oxido) e FRAP ( Poder Antioxidante de Redução Férrica) (Huang, Ou e Prior, 

2005); (Kuskoski et al., 2006). 

 O método FRAP é descrito como uma alternativa desenvolvida para determinar a 

redução do ferro em fluidos biológicos e soluções aquosas de compostos puros para análise da 

capacidade antioxidante. O poder redutor do íon férrico está relacionado com a capacidade do 

composto de doar elétrons, mecanismo de ação que está relacionado com a capacidade 

antioxidante de muitos compostos naturais (Stratil, Klejdus e Kuban, 2006). Este método está 

baseado na capacidade de um antioxidante em reduzir Fe
3+ 

a Fe
2+

, na presença de 2,4,6-tri(2-

piridil)-1,3,5-triazina (TPTZ), em condições ácidas, a redução é acompanhada pela formação 

de um complexo corado passando de azul-claro para azul escuro  (Figura 4). O método pode 

ser aplicado não somente para estudos da capacidade antioxidante em extratos de alimentos e 

bebidas, mas, também, para o estudo da eficiência antioxidante de substâncias puras, com 

resultados comparáveis àqueles obtidos com outras metodologias mais complexas, como 

ORAC, por exemplo (Thaipong et al., 2006). 

  

 

Figura 4: Redução do complexo TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil)-1,3,5-triazina) com Fe
3+. 

  

Outra metodologia que vem sendo utilizada é a capacidade de absorção do radical 

oxigênio (ORAC). Este ensaio mede a capacidade do composto antioxidante em sequestrar 

radicais peroxil que são gerados pelo AAPH (2,2-aminodinopropano dihidroclorado). Os 

radicais atacarão a fluoresceína oxidada produzindo, um decréscimo na sua fluorescência. Na 

presença dos antioxidantes, a reação do radical peroxil com a fluoresceína fará com que esta 

mantenha a mesma emissão de fluorescência. Dessa forma, compara-se o decréscimo da 
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fluorescência produzida na presença e na ausência de um antioxidante (Huang et al., 2002). 

Este método pode ser aplicado para medir a capacidade antioxidante de amostras biológicas 

(Cao e Prior, 1998). 

 

1.7 Segurança Alimentar e Nutricional  

A segurança alimentar e nutricional trata das dimensões culturais, sociais e ambientais 

relacionadas aos alimentos e à alimentação (Costa e Bogus, 2012). Em 2006, foi sancionada a 

Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional n°.11346/06 (LOSAN).  Esta lei deu 

origem ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). A definição 

brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) faz referência às questões alimentares 

que dizem respeito ao conjunto da população, e não apenas aos segmentos mais vulneráveis, ao 

incluir, simultaneamente, a dimensão nutricional, a disponibilidade (food security) e a 

segurança (food safety) dos alimentos (Costa e Bogus, 2012). 

A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambientais, culturais, 

econômica e socialmente sustentáveis (Brasil, 2006). 

A OMS criou a Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade 

Física e Saúde em 2003, como um instrumento de promoção geral da saúde e incentivo ao 

consumo de alimentos saudáveis, a fim de prevenir doenças crônicas não transmissíveis. A 

efetividade de políticas de promoção de vida saudável promove a participação de diversos 

setores comprometidos com a saúde e qualidade de vida da população brasileira. Intervenções 

sustentáveis requerem a parceria dos atores sociais e econômicos, regionais e nacionais, que, 

diretamente ou não, motivam ou condicionam o modo de vida dos indivíduos e grupos segundo 

o gênero, idade, ambientes, profissões e nível socioeconômico (Barreto et al., 2005).   

 No Brasil, foi observado através da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) tanto a 

de 1974/ 1975 como a de 2002/ 2003 e a de 2008/ 2009 que o consumo de hortaliças obteve 

queda no período de 1974 até 2002 de 18,2% e entre 2002 e 2008 a queda foi de 11,1% 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). Ademais, o conhecimento da composição 

dos alimentos consumidos no Brasil é fundamental para se alcançar a segurança alimentar e 

nutricional. As informações contidas em tabelas de composição de alimentos são pilares 

básicos para a educação nutricional, controle da qualidade dos alimentos e a avaliação da 

ingestão de nutrientes e não nutrientes de indivíduos ou populações. Em um mercado 
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globalizado e competitivo, dados sobre a composição de alimentos subsidiam a 

comercialização tanto nacional como internacional (Nepa, 2006). Portanto, torna-se necessário 

estudar a utilização de propriedades funcionais dos alimentos durante o processo produtivo de 

refeições com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.  

 

 2.Justificativa 

De acordo com a SISAN e com vistas à política de Segurança Alimentar e Nutricional e 

à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) de 2003, que tem, como suas diretrizes, 

garantia da segurança e qualidade dos alimentos, promoção de práticas alimentares e estilos de 

vida saudáveis, prevenção e controle dos distúrbios e doenças nutricionais, estratégias 

governamentais incentivam o aumento do consumo de vegetais com vistas na promoção de 

uma alimentação saudável. Frutas e hortaliças possuem compostos bioativos importantes na 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes tipo 2, doenças 

cardiovasculares e certos tipos de câncer. 

Este trabalho privilegiou análise de compostos bioativos de um cardápio oferecido em 

uma UAN hospitalar e consequentemente a identificação de uma preparação de brócolis, 

durante todo o processo produtivo de refeições, além da existência de alteração na composição 

de tais compostos bioativos e da aplicação de diferentes metodologias de capacidade 

antioxidante. O presente estudo é relevante para a área da saúde, uma vez que analisamos desde 

o recebimento da matéria-prima até a oferta da refeição ao paciente internado e a possibilidade 

de proporcionar um retorno à UAN hospitalar com o intuito de contribuir na prevenção de 

doenças.  
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar e quantificar compostos bioativos e capacidade antioxidante de extrato vegetal 

de uma preparação de brócolis (Brassica oleracea italica) oriundo do processo de produção de 

refeições em uma UAN hospitalar. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

 Realizar análise qualitativa do cardápio da UAN; 

 Identificar a incidência das hortaliças e dos vegetais Brassicas entre preparações do 

cardápio da UAN; 

 Identificar as etapas do processo produtivo das preparações com brócolis na UAN; 

 Identificar e quantificar os polifenóis, produtos de hidrólise de glicosinolatos e 

capacidade antioxidante no extrato vegetal de brócolis, nas diferentes etapas de pré-

preparo e preparo, desde o armazenamento até a distribuição;  
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4. Metodologia 

 Foi realizada análise do cardápio com identificação das etapas do processo produtivo. Nesta 

fase do estudo, as etapas foram nomeadas como armazenamento, preparo, manutenção em balcão 

térmico e distribuição antes e após o reaquecimento em micro-ondas. Para cada etapa do processo 

produtivo foi realizada coleta de amostras. Após as coletas, as amostras foram transportadas para o 

laboratório, nas quais foram submetidas às análises de quantificação de polifenóis, capacidade 

antioxidante e identificação de produtos de hidrólise de glicosinolatos. 

  O fluxograma do estudo está apresentado na Figura 5. 

 

*Manutenção em balcão térmico aguardando porcionamento para etapa de distribuição. 

     Figura 5: Fluxograma do estudo. 

 

4.1 Material  

4.1.1 Caracterização do Serviço de Nutrição Hospitalar 

O serviço de Nutrição hospitalar caracteriza-se por um hospital geral de rede privada 

localizado no município do Rio de Janeiro, com 200 leitos distribuídos em terapia intensiva, 

semi-intensiva, internação e emergência. Esse serviço atende não só aos pacientes internados e 

seus acompanhantes, como também aos pacientes atendidos na emergência e fornece em média 

800 refeições por dia. Além de todo corpo médico do hospital, enfermeiros, técnicos em geral, 
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de enfermagem, de radiologia, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes 

administrativos, seguranças, auxiliares de serviços gerais, além da direção do hospital. O 

Serviço de Nutrição e Dietética é composto por gerente de Nutrição, nutricionista de produção, 

nutricionista clínica, estagiários, cozinheiros, auxiliares de cozinha, estoquista, auxiliar de 

estoque, copeiras, garçom e auxiliares de serviços gerais.  

O cardápio é composto por desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia e apresenta 

as seguintes modificações físicas da dieta: normal, branda, pastosa, semilíquida e líquida. A 

estrutura do cardápio de grandes refeições (almoço e jantar) é composta por entrada (um tipo de 

salada ou sopa), prato protéico, guarnição, acompanhamentos, sobremesa e bebida. O cardápio 

é fixo, elaborado pelo serviço de Nutrição e Dietética para 28 dias, sendo repetido nos meses 

subsequentes, uma vez que o período de internação é curto devido à elevada rotatividade de 

pacientes. Este cardápio é executado em uma cozinha central, caracterizando o sistema de 

distribuição das refeições dos pacientes como centralizado, no qual a refeição é preparada, 

porcionada, identificada e distribuída em carros térmicos da cozinha para as copas dos andares 

do hospital. Em seguida, a refeição é aquecida em forno micro-ondas e depois distribuída para 

os pacientes em seus leitos.  

 O termo de consentimento para utilização de informações e coleta das amostras do 

Serviço de Nutrição hospitalar privado localizado no município do Rio de Janeiro (Anexo 3). 

 

4.1.2 Amostra 

 Foi realizado estudo prévio do cardápio da UAN hospitalar, considerando todas as 

modificações físicas da dieta e as estruturas, no qual foi identificada a alta incidência de 

vegetais Brassicas, sendo o brócolis o vegetal mais frequente no cardápio, portanto, 

representativo. Após esta etapa, foi desvelada a etapa de recebimento na UAN, sendo 

verificado que o vegetal é adquirido de fornecedor cadastrado (Lote 5705 N-A) e que são 

recebidos em forma congelada, já previamente higienizados em embalagens de 1 Kg, cujo tipo 

é brócolis americano oriundo do estado do Paraná. Para que fosse respeitado o período de 

entressafra e safra da coleta da indústria, foi feito contato via telefone para confirmar dados da 

colheita até o processo de supercongelamento ocorrido na indústria.  

 

4.1.3 Coleta da amostra 

A coleta das amostras foi realizada na safra (abril de 2011) e na entressafra (novembro 

de 2011) na UAN hospitalar (CEAGESP, 2011) (Figura 6). Cento e cinquenta gramas de 

amostra congelada foram coletadas e mantidas em armazenamento codificado com o (A), 
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visualizado na (Figura 7) em câmara frigorífica a -18°C, após 48 horas de recebimento. Em 

seguida, esse lote foi processado e amostras (150 g) foram coletas nas seguintes etapas do 

processo produtivo de refeições da UAN: preparo (P), manutenção de temperatura em balcão 

térmico (M), distribuição (D) e distribuição após reaquecimento em micro-ondas (DR). A 

amostra de brócolis coletada compõe a preparação “brócolis ao alho” servida na dieta normal e 

branda. As amostras foram transportadas em isopor com gelo até o momento inicial da extração 

no Laboratório de Alimentos Funcionais, localizado no Instituto de Nutrição Josué de Castro, 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Figura 6: Amostra de brócolis na etapa de armazenamento. 

 

Figura 7: Coleta de amostras na UAN hospitalar. 

 

4.2 Métodos  

4.2.1 Identificação das etapas do processo produtivo das preparações com brócolis na 

UAN. 

A identificação das etapas do processo produtivo foram realizadas in loco, com 

acompanhamento desde o recebimento da matéria-prima, no caso brócolis congelado, passando 
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pelo armazenamento (à temperatura de – 18ºC em câmara de congelamento) e preparo. 

Utilizou-se a quantidade de brócolis necessária para atender a clientela já estabelecida na 

internação do hospital. O brócolis utilizado não foi higienizado, uma vez que as amostras 

utilizadas para a preparação foram pré-higienizadas conforme fabricante sem passar por etapa 

de pré-preparo. O preparo, da preparação eleita brócolis ao alho, foi realizado em forno 

combinado da marca Pratica Technicook®, modelo CG 20, a 90ºC/25 minutos, no nível vapor 

alto. Além do preparo, coletamos amostras na etapa de manutenção da temperatura em balcão 

térmico (entre 80 e 90ºC), o tempo de manutenção variou de 15 a 120 minutos, porém as 

amostras foram coletadas em 15 minutos. Após a preparação ficar em balcão térmico, a mesma 

foi distribuída em pratos individuais e as amostras foram coletas assim que foram porcionadas. 

Após reaquecimento em forno micro-ondas (Electrolux®, 23L por 1 minuto e 30 segundos 

(700W), foi coletada uma nova amostra para análises.  

Em todas as etapas do processo produtivo, observou-se que a política de compras da 

UAN favorecia a coleta das amostras deste estudo, assegurando que desde a data do 

recebimento, o vegetal só ficava armazenado por dois dias, para todas as análises experimentais 

realizadas.  

 

4.2.2 Frequência de preparações contendo vegetais, vegetais Brassicas e brócolis no 

cardápio da UAN hospitalar. 

A análise da frequência de preparações foi executada em todas as modificações físicas e 

estruturais do cardápio. Em relação à estrutura do cardápio, a salada estava presente somente na 

dieta normal, a guarnição em todas as modificações físicas, exceto na dieta líquida e a sopa 

constava em todas as modificações físicas da dieta. 

 

4.2.3 Análise do cardápio  

A análise do cardápio foi realizada por meio do método AQPC (Proença, 2005). Este 

método foi aplicado em 3 etapas, representadas pela análise do cardápio diário, semanal e 

mensal, uma vez que o cardápio se divide em semana 1 até a semana 4, totalizando 28 dias um 

ciclo do cardápio, sendo repetido nos meses subsequentes. Após a compilação das informações 

do cardápio semanal, os cardápios das quatro semanas foram reunidos em um cardápio mensal.  

Na primeira etapa, foram apontados os critérios para análise do cardápio por dia, 

posteriormente por semanas, até completar um mês de serviço. Os critérios selecionados foram 

adaptados de Proença (2005) e considerou-se o número de vezes no cardápio que apresentava 

alimentos com potencial funcional. Considerou-se alimentos funcionais aqueles relacionados às 
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preparações com hortaliças, não contabilizando a cebola e/ou alho que aparecem em quase 

todas as preparações como temperos. Após análise deste critério, também foram considerados: 

repetições de preparações, técnicas de preparo (preparações grelhadas, assadas, refogadas ou 

cozidas), frutas de sobremesa, doces de sobremesa, repetições de cores no cardápio (verde, 

amarela, vermelha e branca). Por fim, alimentos ricos em enxofre e saladas em conserva. 

Segundo a autora, considera-se também o número de dias com frituras acompanhadas ou não 

de doces, número de dias com carne gordurosa e opção de carne frita.  

No entanto, nesta avaliação não foram considerados os itens (número de dias com 

frituras acompanhadas ou não de doces, número de dias com carne gordurosa e opção de carne 

frita) por se tratar de uma UAN hospitalar, onde o cardápio privilegia preparações cozidas ou 

assadas e frutas de sobremesa.   

As avaliações da semana reuniram as informações diárias quanto ao número de dias nos 

quais apareceram os critérios elencados na primeira etapa (segunda etapa).  

Na terceira etapa, ocorreu a avaliação mensal agrupada dos dados semanais (divididos 

em semanas 1, 2, 3 e 4), conforme o cardápio, tabulados em percentuais em relação aos 28 dias 

do cardápio pesquisado.  

 

4.2.4 Preparo do extrato 

A análise da capacidade antioxidante, polifenóis e a determinação de glicosinolatos do 

brócolis foram realizadas em triplicata. Pesaram-se dois gramas de cada amostra e as mesmas 

foram pesadas em balança analítica digital e processados em extrator de alimentos (Samsom 

GB- 9001; Greenbison INC., Cypress, CA, USA). Para cada extração foi utilizado metanol 

70% (1:3 v/v) e as amostras foram colocadas em banho-maria a 70°C por 10 minutos, agitada 

em vórtex por 5 minutos, centrifugadas por 15 minutos a 15000g, repetida a operação para 

maior obtenção de extração de glicosinolatose polifenóis e após a  segunda centrifugação, as 

amostras foram filtradas em papel de filtro Whatman nº1. As amostras foram levadas à 

rotavapor a 40°C por 15 minutos para evaporação do solvente obtendo-se um extrato fluido 

denominado extrato vegetal obtendo-se um volume final de 3000 µL (Tian, Rosselot e 

Schwartz, 2005). Após a extração, as amostras foram armazenadas em freezer -80°C para 

posteriores análises. 

 

4.2.5 Extração de Polifenóis 

 A extração de polifenóis solúveis e hidrolisáveis ocorreu de acordo com o método 

descrito por (Vinson et al., 2001), com algumas modificações. A solução de polifenóis solúveis 
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consistiu de: água deionizada e metanol (1:1 v/v). A solução de polifenóis hidrolisáveis teve a 

adição de ácido clorídrico a 1.2 M. Alíquotas de 100 μL de extrato vegetal foram adicionadas 

em microtubos e acrescidos com 500 μL das soluções de extração. As amostras foram 

colocadas em banho-maria a 90 °C por 3 horas. Depois desse período, as amostras foram 

deixadas em temperatura ambiente e o volume foi completado para 1000 μL com metanol 

absoluto. As amostras foram centrifugadas a 5000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante, 

chamado de extrato de polifenóis (EP), foi usado para as análises de polifenóis solúveis e 

hidrolisáveis. 

 

4.2.6 Quantificação de Polifenóis 

A quantificação de polifenóis solúveis (PS) e hidrolisáveis (PH) foi conduzida 

utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu de acordo com a metodologia descrita por (Karou et 

al., 2005). Em microtubos, 75 μL do reagente de Folin (50%) foram adicionados a 30 μL do 

extrato, e deixados à temperatura ambiente por 5 minutos. Depois desse período, 75 μL de uma 

solução de carbonato de sódio (20% carbonato de sódio anidro) foram adicionados e os tubos 

foram deixados na temperatura ambiente por 30 minutos, posteriormente, a leitura foi feita em 

espectrofotômetro a 750 nm. O conteúdo de PS e PH foi expresso em mEq de ácido gálico 

(EAG) /100g peso fresco (PF).  

 

4.2.7 Análise da Capacidade Antioxidante (CA) 

a) 2,2-Difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) 

A capacidade antioxidante foi realizada com o radical DPPH (2,2-Difenil-1-picril-

hidrazila), de acordo com o método descrito por (Kuskoski et al., 2006). Uma solução de 

DPPH a 100µM foi preparada utilizando metanol a 80%. As amostras foram acrescidas de 

solução de DPPH 100µM e a leitura foi realizada a 517 nm. Para cálculo da CA foi utilizado o 

percentual de inibição do radical DPPH segundo a fórmula abaixo: 

AA (%) = A0 - Aa / A0 

Onde A0 representou a absorbância da solução DPPH lida no tempo zero, e Aa será a 

absorbância de cada amostra nos tempos 15, 30 e 60 minutos após a adição da solução DPPH. 

Sendo utilizados 60 minutos após a reação. O valor de A0 foi considerado 100%. 
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b) Ensaio do Poder de Redução do Ferro (FRAP)  

Este ensaio baseia-se na metodologia descrita por (Thaipong et al., 2006). Previamente 

foram preparadas soluções incluindo: solução tampão de acetato 300 mM, pH 3.6, 10 mM 

TPTZ (2, 4, 6- tripyridyl-s-triazine) em HCl a 40 mM e 20 mM de FeCl3. Sendo a solução de 

FRAP preparada com uma mistura de 25 mL do tampão acetato, 2,5 mL da solução de TPTZ e 

2,5 mL da solução de FeCl3 e, em seguida, aquecida a 37
°
C. 150 μL dos extratos vegetais 

reagiram com 2850 μL da solução de FRAP por 30 minutos no escuro. A leitura foi realizada 

em espectrofotômetro a 593 nm. A curva padrão foi preparada utilizando diferentes 

concentrações de TROLOX. Os resultados foram expressos em mM Equivalente de TROLOX 

(TE)/100g de peso fresco.  

 

   c) Capacidade de absorção do radical oxigênio (ORAC)  

A capacidade antioxidante medida pelo método ORAC foi realizada de acordo com 

metodologia de (Huang et al., 2002). As amostras foram diluídas em tampão fosfato 75 mM 

(pH 7.4). A análise foi realizada utilizando placas de 96 poços de lateral preta (Corning 

Scientific, Corning, NY). Os poços mais externos não foram utilizados para reduzir a variação 

entre as leituras. Adicionou-se 20 μL de amostra ou padrão (foi utilizado o TROLOX em 

concentrações entre 6,25 e 50 μM), sendo adicionados de 200 μL de fluoresceína, concentração 

final de 0,96 μM. A placa foi incubada a 37°C por 20 minutos. Após a incubação, 20 μL de 

solução de ABAP 119 mM foi pipetada em cada poço. A intensidade da fluorescência foi 

medida utilizando fluorímetro (Fluoroskan Ascent FL, Thermo Labsystems, Franklin, MA) 

com grau de excitação de 485 nm e emissão de 538 nm por 35 ciclos a cada 5 minutos. Os 

valores de ORAC foram expressos em mM equivalente de TROLOX/100 gramas peso fresco. 

 

 4.2.8 Identificação e quantificação de produtos de hidrólise de glicosinolatos  

Cada lote de amostras de brócolis foi pesado em torno de 500 g em balança semi-

analítica digital (UX 620H SPLABOR®) e codificados da seguinte maneira: A- 

armazenamento, P –preparo, M-manutenção em balcão térmico e DR- distribuição após 

reaquecimento. As porções dos vegetais foram picadas com auxílio de uma faca, com tamanho 

em torno de 1 cm e submetidas, separadamente, à hidrodestilação em balão volumétrico de 2 

litros, adicionado de 1 litro de água destilada à temperatura em torno de 80ºC por 2 horas, em 

aparato de Clevenger modificado (Figura 8).  
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Figura 8: Obtenção de óleo essencial de derivados de glicosinolatos por aparato de Clevenger. 

 

Visando-se obter uma fração enriquecida em componentes voláteis, mais 

particularmente dos produtos derivados dos glicosinolatos, foram adquiridos, antes do primeiro 

refluxo, 15 ml do hidrolato, a fim de prevenir perda dos constituintes mais voláteis presentes na 

mistura. Esta porção inicial do hidrolato foi mantida sob refrigeração até o final da extração 

(duas horas), quando foram retirados mais 23 mL. Após agrupar as duas porções do hidrolato e 

adicionar o diclorometano PA (Merck®) obteve-se uma fração volátil que, em seguida, foi 

submetida à filtração em sulfato de sódio anidro (Merck®) e mantida sob refrigeração até o 

momento das análises cromatográficas. As frações foram inicialmente injetadas no 

cromatógrafo a gás modelo Varian Star 3400 CX, com detetor de ionização por chama (DIC), 

coluna DB5-MS, de dimensões 30m x 0,250mm x 0,25µm, cuja faixa de temperatura variou 

entre 60°C e 270°C a 3°C/minuto, temperatura do injetor a 260°C e interface a 200°C, tendo 

hidrogênio como gás de arraste. Posteriormente, injetou-se a amostra em cromatógrafo a gás 

acoplado a espectrofotômetro de massas modelo Shimadzu GC/MS QP-5000 com detector de 

massas, coluna ZB-5MS, modo splitless, nas mesmas programações de temperatura acima, com 

ionizador por impacto de elétrons a 70 eV e faixa de varredura que variou de 40 a 700 u.m.a. 

(Adams, 1995). 

 

 

 



47 
 

4.3 Análise estatística 

A análise dos resultados foi realizada no Programa GraphPad Prism 5.0 para Windows 

aplicando one-way ANOVA seguida pelo teste de Tukey (p<0,05). Para análise de capacidade 

antioxidante por ORAC utilizamos one-way ANOVA seguida pelo teste de Dunnett (p<0,05). 

Os valores foram expressos a partir da média de três experimentos independentes, cada um 

realizado em triplicata. 

A correlação de Pearson foi realizada utilizando o programa Microsoft Office Excel 

2007, no qual o coeficiente de correlação foi obtido a partir das médias dos valores 

encontrados.  

 

 

5. Resultados e discussão 

 

5.1 Cardápio da UAN 

O cardápio em anexo (anexo 1) é oferecido durante 28 dias referente às 4 semanas e  

apresenta 56 refeições, distribuídas entre almoço e jantar, sendo que 100% delas possuem 

vegetais como ingredientes de suas receitas. As preparações assinaladas em negrito, conforme 

pode ser visualizadas no anexo 1, referem-se às preparações que contém Brassicas. São elas: 

brócolis cozido; quiche de brócolis com cebola; brócolis ao alho; brócolis batidinho; sopa de 

legumes (batata, cenoura e brócolis); purê de brócolis; abobrinha refogada; vagem japonesa 

com abobrinha; sopa creme de abobrinha; creme de abobrinha; farofa de abobrinha; arroz com 

bertalha; creme de bertalha; quiche de alho poró; souflê de alho poró; creme de alho poró; sopa 

creme de alho poró; espinafre refogado; creme de espinafre; sopa creme de espinafre; 

abobrinha recheada com ricota e hortelã; purê de abobrinha; salada de repolho roxo e branco ao 

vinagrete; sopa de cenoura com bertalha em pedaços; salada de agrião, laranja, gengibre e 

radicho; crepe de espinafre com amêndoas, salada de rúcula com tomate seco e cebola mignon; 

caldo verde; repolho refogado; bertalha refogada; couve refogada; farofa de couve; couve-flor 

gratinada com parmesão; couve-flor batida; espinafre ao alho; rocambole de carne recheado 

com ricota e espinafre; salada de couve-flor e tomate cereja e sopa de abóbora com agrião.   

 Em relação às Brassicas, observamos que 45 (22 no almoço e 23 no jantar) das 56 refeições 

que compõem o cardápio, apresentam tais vegetais, com um percentual de 80,35%, o que 

caracteriza um cardápio com alta incidência de Brassicas. Das 45 refeições, 8 delas apresentam 2 

Brassicas em uma mesma refeição, sendo 5 jantares e 3 almoços, conforme pode ser visualizado na 

Tabela 1.  
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Tabela 1: Preparações que contém brócolis como ingrediente. 

Semana Dia da Semana Refeição Preparações 

1 Segunda-feira Jantar Brócolis ao alho  

1 Quinta-feira Almoço Brócolis ao alho  

1 Sábado Almoço Brócolis ao alho  

1 Sábado Almoço Purê de brócolis 

2 Quinta-feira Almoço Sopa de legumes 

(batata,cenoura e 

brócolis) 

3 Quarta-feira Almoço Brócolis ao alho  

4 Terça-feira Almoço Brócolis ao alho 

4 Sexta-feira Jantar Quiche de legumes 

(brócolis/cebola) 
 

  

A fim de identificarmos qual a Brassica foi a que mais esteve presente no cardápio, 

classificamos as mesmas em brócolis ou outra Brassica e verificamos que 6 refeições no almoço e 

2 no jantar continham brócolis (Tabela 2). Observamos também que duas preparações com 

brócolis (brócolis ao alho e óleo e quiche de brócolis com cebola), foram oferecidas 10 vezes 

durante o cardápio de 28 dias. Em relação a outras Brassicas, verificamos a presença em 16 

refeições no almoço e em 22 refeições no jantar.  

Apesar das preparações que contém espinafre como ingrediente ser mais representativo 

no cardápio (3 almoços e 7 jantares) do que as preparações com brócolis, a preparação brócolis 

ao alho foi a que apresentou uma frequência maior, aparecendo 6 vezes no cardápio. As 

preparações com espinafre foram: espinafre refogado; creme de espinafre; sopa creme de 

espinafre, crepe de espinafre com amêndoas, espinafre ao alho; rocambole de carne recheado 

com ricota e espinafre. 
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Tabela 2: Refeições com duas Brassicas como ingredientes.  

Semana Dia da Semana Refeição Preparações 

1 Terça-feira Jantar Sopa de abóbora 

com agrião 

Quiche de alho 

poró 

1 Quarta-feira Almoço Salada de rúcula 

com tomate cereja e 

queijo minas 

Espinafre refogado 

1 Quinta-feira Jantar Sopa creme de 

espinafre 

Abobrinha refogada 

3 Segunda-feira Jantar Vagem com 

abobrinha 

Caldo verde 

3 Sexta-feira Almoço Salada de soja, 

tomate seco e 

rúcula 

Couve refogada 

4 Terça-feira Jantar Sopa creme de alho 

poró 

Farofa de couve 

4 Quarta-feira Almoço Rúcula com tomate 

cereja e chicória 

Rocambole de 

carne recheado com 

ricota e espinafre 

4 Sexta-feira Jantar Quiche de brócolis 

com cebola 

Sopa de abóbora 

com agrião 

 

Um estudo realizado em Brasília no ano de 2006 pesquisou a frequência de utilização de 

alimentos funcionais em restaurantes convencionais e naturais e constatou que a frequência semanal 

de vegetais Brassicas foi de 100% (Ferreira, 2006). Já no nosso estudo, ao analisarmos as 4 

semanas do cardápio, a média foi de 16 preparações que continham alimentos funcionais em sua 

ficha técnica e em todas as semanas houve oferta de hortaliças brassicas. 

 

5.2 Análise do cardápio 

Na Tabela 3, nota-se que os critérios eleitos para análise qualitativa do cardápio, foram 

escalonados e avaliados por semanas gerando um total de 4 semanas de serviço (28 dias de 

cardápio). O cardápio é rico em alimentos com potencialidade funcional, considerando 

preparações que continham hortaliças em sua ficha técnica de preparação, exceto cebola e alho 
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como temperos. A semana 3 obteve maior número (12) de preparações com alimentos 

funcionais. As repetições das preparações que continham tais alimentos foram calculadas 

somente para o almoço, considerando apenas salada e guarnição para quantificar estas 

repetições. A técnica de preparo mais empregada na UAN foi de preparações assadas. 

(Domene, 2011) define como técnica de preparação assada aquela em que ocorre a 

transferência de calor por meio de aquecimento do ar quente e retira a umidade do ambiente 

promovendo o assamento. (Ornellas, 2007; Domene, 2011) afirmam que métodos de cocção 

por calor seco concentram as substâncias extrativas do alimento, favorecendo seu sabor, mas 

para que isto ocorra, é necessário controlar o tempo e a temperatura de cocção para preservar o 

valor nutricional do alimento. (Proença, 2005) destaca que é fundamental que se esclareçam as 

técnicas de cocção empregadas nas preparações para facilitar a análise das variações das formas 

de preparo utilizadas nos alimentos, alertando para a monotonia e repetição destas técnicas.  

No estudo de (Teo e Rech, 2011), foi avaliada a qualidade de cardápios em uma 

comunidade terapêutica de dependentes químicos em Chapecó, Santa Catarina e os achados 

encontrados no cardápio, igualmente ao estudo em questão, foi de 28 dias. A forma de preparo 

de hortaliças com maior repetição foi cozido corroborando com o nosso estudo que foi de 

37,17% (Tabela 3). No estudo de Teo e Rech (2011) foi observado que as preparações que 

continham fritura foram oferecidas em 35,7%, sendo 50% no segundo mês de análise dos 

cardápios.  
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Tabela 3: Análise do cardápio (28 dias) utilizando o método AQPC. 

Critérios Nº de vezes/Semana

Características das 

Preparações
1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%)

Alimentos Funcionais 11 39,2 11 39,2 12 42,8 10 35,7

Repetições de técnica de

 preparo 

   Grelhado 8 28,5 7 25 4 14,2 8 28,5

   Refogado 10 35,7 8 28,5 9 32,1 8 28,5

   Assado 8 28,5 10 35,7 11 39,2 9 32,1

   Cozido 2 7,1 3 10,7 4 14,2 3 5,17

Frutas de sobremesa 7 25 7 25 7 25 7 25

Doces de sobremesa 7 25 7 25 7 25 7 25

Repetição de cores 

   Verde 6 21,4 4 14,2 7 25 6 21,4

   Amarelo 5 17,8 8 28,5 5 17,8 4 14,2

   Vermelho 1 3,5 1 3,5 2 7,1 0 0

   Branco 3 10,7 1 3,5 3 10,7 1 3,5

Alimentos ricos em 

enxofre
6 21,4 4 14,2 8 32 9 32,1

Salada de folhosos 4 14,2 4 14,2 2 7,1 3 10,7

Salada de conserva 1 3,5 1 3,5 2 7,1 0 0  

 

Um bom cardápio deve oferecer variedade e harmonia, além de sabores predominantes 

e ter cores diversificadas, fato evidenciado no cardápio da UAN hospitalar estudada (Ornellas, 

2007). A técnica de preparo dos alimentos pode colaborar com a humanização do ato de se 

alimentar no ambiente hospitalar, bem como demonstrar respeito aos pacientes como 

indivíduos e melhorar na sua qualidade de vida intra-hospitalar (Lages PC, 2013). A harmonia 

do cardápio é dada pela combinação exata de cores, consistência e sabores. O cardápio é 

definido por (Domene, 2011) como conjunto de preparações de uma refeição em que o 

Nutricionista escolhe os alimentos e preparações que vão compor este cardápio, se atentando 

para harmonia da combinação de diferentes componentes, de modo a resultar em uma refeição 

agradável. No presente estudo foi verificado que ocorreu uma predominância da cor verde, 

muito embora seja pelo fato de o cardápio ser rico em hortaliças, uma vez que são servidas 

todos os dias. A mistura de folhas verdes, vegetais alaranjados e suaves toques de branco com 

laticínios, por exemplo, é uma possível estratégia para tornar o consumo de saladas mais 

atrativo aos pacientes internados. Um dos desafios diários do setor de Nutrição e Dietética de 

um hospital é de identificar as necessidades e expectativas dos clientes/pacientes de modo que a 

refeição oferecida seja elaborada com alimentos saudáveis, nutritivos, atrativos e saborosos e, 
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principalmente, que colaborem para a manutenção e recuperação do estado nutricional do 

paciente. Ainda é necessário resgatar a associação do prazer ao consumo de alimentos, mesmo 

que façam parte de dietas restritas e controladas (Souza, 2011). 

Em estudo no qual foi aplicado o método AQPC em uma UAN terceirizada que distribui 

aproximadamente 180 refeições/dia, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, foi verificado 

que a análise feita em 3 meses de cardápio, totaliza 42 dias devido à exclusão de finais de 

semana e feriados. Nesta verificação, as frituras corresponderam a 15 dias do cardápio 

inferindo em 35,7%, os vegetais folhosos corresponderam 42 dias sendo 100% e alimentos 

ricos em enxofre totalizaram 32 dias o que diz respeito a 76,2% (Ramos et al., 2013). Estes 

achados contra argumentam aos nossos achados, visto na Tabela 2, que os alimentos ricos em 

enxofre resultam em 99,7% dos dias do cardápio. Dentre eles, os que são utilizados na UAN 

são: brócolis, cebola, aipo, espinafre, repolho roxo, repolho branco, bertalha e couve-flor. Estes 

podem provocar desconforto gástrico e gases devido ao elevado teor de compostos sulfurados 

(Engel et al., 2002; Miglio et al., 2008). Nestes alimentos, o sulfeto de dimetila geralmente é 

responsável por aroma desagradável, chamado de odor de sulfetos (Moreira, Netto e Maria, 

2012). Porém, nestas espécies de vegetais alguns produtos de hidrólise podem ter a função de 

antioxidantes prevenindo doenças, como o câncer (Liu, 2004; Verkerk et al., 2009; Sarvan, 

Verkerk e Dekker, 2012). 
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5.3 Quantificação de Polifenóis 

A quantificação de polifenóis solúveis em extratos de brócolis na entressafra foi maior 

para a etapa de preparo seguida da etapa de distribuição após reaquecimento em micro-ondas. 

Estas duas etapas diferiram entre si e comparadas das demais amostras (p>0,05) (Gráfico 1 

painel A). Para as amostras no período da safra, avaliamos o contéudo de polifenóis solúveis e 

observamos que foi maior para a etapa de armazenamento (3,5 mg Eq de ácido gálico/mL de 

ev), seguida da amostra de manutenção em balcão térmico (2,5 mg Eq de ácido gálico/mL de 

ev). Estas duas etapas diferiram entre si e das demais amostras (p>0,05) Gráfico 1 (painel B).  

 

 

 

 

Gráfico 1: Quantificação de polifenóis solúveis no período da entressafra (painel A)  e 

polifenóis solúveis no período da safra (painel B) do brócolis. (A) Armazenamento; (P) 

Preparo; (D) Distribuição; (M) Manutenção em balcão térmico; (DR) Distribuição após 

reaquecimento em micro-ondas. ev – Extrato vegetal. Letras diferentes diferem entre si. 
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No Gráfico 2 (painel A), a quantificação de polifenóis hidrolisáveis em extratos de 

brócolis na entressafra pareceu ser maior para a etapa de distribuição após reaquecimento em 

micro-ondas, porém as amostras não diferiram entre si (p<0,05). Já para o período da safra 

(painel B), a etapa de preparo obteve o maior valor de polifenóis hidrolisáveis e todas as 

amostras diferiram entre si (p>0,05). O conteúdo de polifenóis hidrolisáveis foi maior na 

entressafra do que na safra. Ressalta-se o perfil de polifenóis hidrolisáveis é menor quando 

comparado a solúveis tanto para entressafra quanto para safra, porém verificou-se que na safra 

o conteúdo de polifenóis está em maior quantidade, tanto para solúveis quanto para 

hidrolisáveis.   

 

 

Gráfico 2: Quantificação de polifenóis hidrolisáveis nos períodos da entressafra (painel A)  e 

safra (painel B) do brócolis. (A) Armazenamento; (P) Preparo; (D) Distribuição; (M) 

Manutenção  em balcão térmico; (DR) Distribuição após reaquecimento em micro-ondas. ev – 

Extrato vegetal. Letras diferentes diferem entre si. 

                             

 

             Faller e Fialho (2009) avaliaram a capacidade antioxidante e o conteúdo de polifenóis 

em brócolis orgânicos e convencionais obtidos de diferentes técnicas de preparo e observaram 

que quando o brócolis foi submetido ao vapor, o conteúdo de polifenóis solúveis foi de 95,6% e 

para polifenóis hidrolisáveis o encontrado foi de 125,7%, quando comparado ao vegetal in 

natura. Esta relação pode ser feita com o presente estudo, porém este aumento foi de 2 vezes 

mais quando comparado à amostra de armazenamento. A redução de polifenóis hidrolisáveis 

pode ser devido à matriz do vegetal se romper após o aquecimento de alimentos (Bernhardt e 
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Schlich, 2006). Embora a cocção possua a propensão em diminuir o conteúdo de polifenóis nos 

vegetais, o aumento ou redução da capacidade antioxidante não foi diretamente afetado por 

modificações do conteúdo de polifenóis no estudo de Faller e Fialho (2009).  

(Jaiswal, Gupta e Abu-Ghannam, 2012) encontraram em extrato metanólico de brócolis, 

23,6 Eq de ácido gálico/g de extrato de polifenóis totais. Porém, neste estudo, foi feito somente 

com extrato vegetal e não com tratamentos térmicos, isso pode ser explicado que cada 

variedade do vegetal e a temperatura a ser empregada, gerará um resultado de quantificação de 

polifenóis diferente. (Tiveron et al., 2012) avaliaram a capacidade antioxidante de 23 vegetais, 

dentre eles Brassicas como, repolho, espinafre e brócolis, por exemplo, e em seus achados 

encontraram 8mg Eq de ácido gálico/g de peso drenado nesta hortaliça. Em estudo nos quais 

foram analisados 56 tipos de vegetais, dentre eles, o brócolis, que foi obtido a quantidade de 

polifenóis totais em 9,84 mg Eq de ácido gálico/g de peso fresco (Deng et al., 2013). Em outro 

estudo conduzido por (Borowski et al., 2008) avaliaram várias espécies de brócolis e notaram 

que em relação a polifenóis pode se encontrar na quantidade média de 6,38 mg Eq de ácido 

gálico/g de peso drenado. Estes valores se aproximam dos achados encontrados neste estudo, 

sendo evidenciado que cada matriz alimentar terá uma afinidade por cada método de análise e 

que o método de extração e o tipo de solvente utilizados poderão influenciar neste resultado. 

 (Roy et al., 2009) avaliaram o conteúdo de polifenóis hidrolisáveis de brócolis a vapor e 

constataram que no vegetal fresco foi obtido 10,78 µg Eq de ácido gálico/100g e quando 

submetido a vapor 8,12 µg Eq de ácido gálico/100g, correspondendo 75,32% de perda destes 

compostos, o que não condiz com os achados nesse estudo, pois na etapa de preparo a vapor, a 

média dos valores encontrados foi de 1,2 mg Eq de ácido gálico/mL de extrato vegetal. (Sikora 

et al., 2008) em estudo com brócolis obteve um resultado de 289 mg/100g peso fresco, porém a 

técnica de cocção realizada foi de ebulição a por 12-15 minutos. Trabalhos mostram que mais 

de 50% de polifenóis vão para a água de ebulição. (Francisco et al., 2010) asseguraram que o 

contato das hortaliças com água durante a técnica de cocção por ebulição provoca a lixiviação e 

ocorre a solubilização destes metabólitos na água de cozimento, sendo indicada a cocção por 

vapor para preservar tais compostos (Verkerk et al., 1997). Vale ressaltar que no presente 

estudo, foi observado que na etapa de cocção de hortaliças brassicas a técnica de cocção 

utilizada é sob vapor em forno combinado, evitando perdas de compostos para água de cocção. 

Observa-se que, com o congelamento, a quantidade de polifenóis solúveis é maior, porém 

aumenta quando submetido a tratamento térmico a vapor. 
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5.4 Análise da capacidade antioxidante 

Os dados de capacidade antioxidante pelo método DPPH relacionados ao período de 

entressafra e safra estão apresentados no Gráfico 3 . 

A capacidade antioxidante por DPPH, para o período de entressafra, em todas as etapas 

do processo produtivo diferiram entre si (p<0,05). A etapa de preparo obteve maior % de 

DPPH após 60 minutos de reação, 76,29% e a etapa de manutenção da temperatura em balcão 

térmico apresentou o menor % de DPPH, 65,69%. Já para o período de safra, as amostras não 

diferiram entre si em nível de 5% de significância. A etapa de distribuição obteve o maior valor 

em sequestrar o radical livre (81,33%) e consequentemente maior capacidade antioxidante 

(Gráfico 3).  

 

 

A)                                                      B)                      

             

Gráfico 3: Capacidade antioxidante por DPPH (%) nos períodos de entressafra (painel A) e 

safra (painel B). (A) Armazenamento; (P) Preparo; (M) Manutenção em balcão térmico; (D) 

Distribuição; (DR) Distribuição após reaquecimento em micro-ondas. Média dos valores em 

triplicata. Letras diferentes entre si (p<0,05). 

 

 

 

Em estudo realizado no Brasil por Melo 2006, no qual foram analisados brócolis, 

couve-flor e espinafre verificou 88, 90 e 90% de inibição do radical DPPH, respectivamente 

(Melo, 2006). Esses achados estão de acordo com os nossos dados, cujo % de DPPH foi maior 

do que 70%. Em outro estudo, foi analisada a capacidade antioxidante de diversos vegetais, 

dentre eles, nabo (Brassica rapa) e brócolis (Brassica oleracea) e constataram que todas as 

amostras in natura foram capazes de sequestrar o radical livre, sendo boas fontes de 
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antioxidantes que podem oferecer uma proteção contra o dano oxidativo induzido em seres 

humanos (Rose, Ong e Whiteman, 2005).  

As hortaliças são, muitas vezes, consumidas na forma in natura. Mas há situações em 

que a cocção é necessária ou ainda, preferida. Neste caso, o conteúdo e a capacidade 

antioxidante desses vegetais podem ser alterados (Moraes et al., 2010). (Turkmen, Sari e 

Velioglu, 2005) investigaram os efeitos de diferentes métodos de cocção sobre a atividade 

antioxidante de vegetais Brassicas e dentre as hortaliças estudadas, o brócolis apresentou 

inibição de 90% submetido ao vapor quando comparado ao fresco (72,1%). A atividade 

antioxidante aumentou durante o tratamento térmico em todas as técnicas de preparo utilizadas,  

seja por ebulição, vapor ou micro--ondas. No entanto, a atividade antioxidante de abóbora, 

ervilha e alho se mantiveram a mesma quando comparada ao controle. Nota-se que, no presente 

estudo, a etapa que melhor apresentou capacidade antioxidante pelo método de DPPH foi de 

preparo a vapor, como pode ser observado no Gráfico 3 (painel A). (Faller e Fialho, 2009) 

analisaram capacidade antioxidante de vegetais provenientes de agricultura convencional e 

orgânica por este método, e constataram que a técnica de cocção a vapor representa o melhor 

procedimento a ser utilizado em cozinhas no que tange ao sequestro de radicais livres, o que 

está de acordo com os achados nesse estudo, pois os valores foram encontrados acima de 85% 

de DPPH. (Lin e Chang, 2005) analisaram a capacidade antioxidante de brócolis pelo método 

DPPH e verificaram que as amostras frescas apresentaram potencial em sequestrar o radical 

livre em 71%, mas quando foram submetidas a tratamento térmico a 50 ºC/10 minutos esta 

capacidade reduziu para 50% de sequestro e o vegetal cozido a 100 ºC/8 minutos reduziu para 

31%. 

 A cocção com pouca água, utilizando-se somente a umidade do alimento e com pouco 

calor é interessante para o preparo de hortaliças, que apresentam maior retenção de nutrientes. 

Por conseguinte, esta técnica não é contemplada por cozinheiros e chefs de cozinha em UAN 

que percebem que estes vegetais se comportam com pouco sabor e aromas não agradáveis 

devido ao baixo tempo de exposição ao calor (Domene, 2011).  

O método de capacidade antioxidante FRAP pode ser aplicado para estudos da atividade 

antioxidante em extratos de alimentos, e para análise da eficácia antioxidante de substâncias 

puras, com resultados comparáveis àqueles obtidos com outras metodologias de capacidade 

antioxidante. 
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A capacidade antioxidante por FRAP está representada nos períodos de entressafra e safra 

do brócolis, conforme Gráfico 4.  

 

A)                                                                B) 

 

Gráfico 4: Capacidade antioxidante de brócolis por FRAP nos períodos de entressafra (painel A)  e 

safra (painel B) do brócolis (mM Eq Trolox/100g). (A) Armazenamento; (P) Preparo; (D) 

Distribuição; (M) Manutenção em balcão térmico; (DR) Distribuição após reaquecimento em 

micro-ondas. Os dados foram expressos por mM Eq TROLOX/100g. Letras diferentes diferem 

entre si (p<0,05). 

 

Conforme podemos observar no Gráfico 4 (painel A), as amostras de brócolis na 

entressafra diferiram entre si (p<0,05), sendo que as etapas de D, M e DR apresentaram 

maiores CA comparado a A e P. Os  maiores valores representam o dobro do valor de A e P. 

Porém, o mesmo não pode ser observado no painel B, uma vez que as amostras não diferiram 

entre si (p>0,05). Ao comparar o brócolis na etapa de Preparo na entressafra e safra, ocorreu 

um aumento de 4x na CA. Após o preparo em forno combinado, observamos que amostra não 

diferiu a CA da distribuição até oferta da refeição ao paciente. Isto demonstra que o tratamento 

térmico foi positivo para esta metodologia de CA. Da mesma forma também observado para 

outra metodologia de CA ao utilizar sequestro de DPPH. A ação antioxidante dos componentes 

bioativos depende da estrutura química e da concentração destes fitoquímicos no alimento, cuja 

quantidade pode ser influenciada por fatores genéticos, condições ambientais, grau de 

maturação, variedade da planta, entre outros. Do mesmo modo, o processamento dos alimentos 

pode afetar o teor e a atividade destes compostos visto como podem ser degradados ou 

lixiviados para a água de cocção (Verkerk et al., 1997; Francisco et al., 2010).  
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 No estudo de (Miglio et al., 2008), no qual foi avaliado o efeito de diferentes formas de 

cocção de brócolis e outros vegetais, observou-se que o brócolis cozido com água em imersão 

apresentou 8,91 mM Eq TROLOX/100g, frito apresentou 9,02 mM Eq Trolox/100g e no vapor 

apresentou 11,98 mM Eq TROLOX/100g, sendo esta forma de preparo que apresentou a maior 

capacidade antioxidante. Estes valores foram maiores quando comparados ao presente estudo, 

porém esta técnica de fritura para hortaliças não foi utilizada como método de cocção e sim 

cocção sob vapor, apresentando maior capacidade antioxidante para etapa de preparo, 

correspondendo a 4,19 mM Eq TROLOX/100g. (Soengas et al., 2012) compararam a atividade 

antioxidante entre partes comestíveis e subprodutos para seis espécies de vegetais Brassica 

(repolho, couve, couve portuguesa, couve-flor, rabanete e brócolis) analisados por FRAP e 

DPPH e foi verificado que a capacidade antioxidante encontrada por FRAP para brócolis foi de 

7,5 µmol TROLOX/g de peso drenado.  

(Deng et al., 2013) analisaram a capacidade antioxidante de extratos lipofilicos e 

hidrofílicos de 56 tipos de vegetais, dentre eles, o brócolis, no qual foi obtido valor de FRAP de 

13,45 µmol de Fe
2+

/g de peso fresco. Porém, a forma de expressar os resultados se difere do 

nosso trabalho, apesar de o brócolis ter sido considerado, dentre os vegetais avaliados, um dos 

que apresentou elevada capacidade antioxidante. No presente estudo, tanto no período da safra 

quanto no da entressafra, para etapa de armazenamento, estes valores foram similares e 

variaram entre 1 e 1,5 mM Eq TROLOX/100g. (Tiveron et al., 2012) evidenciaram que dentre 

as hortaliças estudadas, o brócolis e o espinafre foram as únicas hortaliças Brassicas, e 

apresentaram 33,4 µmol TROLOX/g peso fresco e 50,9 µmol TROLOX/g peso fresco 

respectivamente. (Soengas et al., 2012) avaliaram a capacidade antioxidante por DPPH e FRAP 

e verificaram que para brócolis o valor encontrado foi de 7,5µmol TROLOX/g de peso drenado 

e que para outras Brassicas como couve-flor e repolho apresentaram 5µmol e 4µmol 

TROLOX/g de peso drenado, respectivamente.  (Jaiswal, Gupta e Abu-Ghannam, 2012) 

avaliaram a capacidade antioxidante de repolho por meio do ensaio de FRAP e verificaram que 

após o aquecimento em micro-ondas (800 W), de 25 mg Eq de TROLOX/100g de peso fresco 

reduziu para 14 mg Eq de TROLOX/100g de peso fresco, diminuindo 56% sua capacidade 

antioxidante quando comparado ao tempo inicial. 

A atividade antioxidante varia de acordo com estágio da planta e atinge 

um pico quando as plantas são jovens, ou seja, após o plantio (Soengas et al., 2012). Diversos 

fatores externos como exposição aos raios solares, o tipo de cultivar, o sistema de irrigação, a 

composição do solo se é rico em nutrientes ou não, podem afetar diretamente no conteúdo de 

compostos bioativos em hortaliças (Gobbo-Neto e Lopes, 2007).  
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Gráfico 5: Valor ORAC expresso em µmol de TROLOX/100g de peso fresco. Média dos 

valores em triplicata. (A) Armazenamento; (P) Preparo; (D) Distribuição; (M) Manutenção em 

balcão  térmico;  (DR)  Distribuição  após  reaquecimento  em micro--ondas. Letras diferentes 

diferem entre si (p>0,05). 

 

 

De acordo com a Gráfico 5, o maior valor ORAC encontrado foi para amostra de 

armazenamento e ao longo das etapas do processo produtivo verificou uma redução do 

potencial antioxidante de 58,8% quando comparado ao controle (p<0,05).  

Em estudo conduzido por (Kurilich et al., 2002), no qual foi verificada a capacidade 

antioxidante por meio do ORAC de diferentes variedades de brócolis de extratos hidrofílicos e 

lipofílicos, o maior valor ORAC encontrado foi de 1368 µmol de TROLOX/100 g de peso 

fresco. No presente estudo, o maior valor ORAC foi para etapa de armazenamento (2653,10 

µmol de TROLOX/100g de peso fresco) e ao longo do processo produtivo estes valores diminuem, 

desde a etapa de preparo em forno combinado até a etapa de distribuição após reaquecimento em 

micro-ondas. Nota-se que no ensaio de capacidade antioxidante por FRAP, o perfil da amostra de 

distribuição após o reaquecimento também diminuiu, uma vez que a amostra já passou por 

tratamento térmico tanto na etapa de preparo (90°C) quanto na etapa de manutenção da temperatura 

(80 e 90°C). No entanto, para a avaliação da capacidade antioxidante por DPPH, o comportamento 

das amostras na entressafra é diferente, pois na etapa de preparo, houve um aumento da capacidade 

antioxidante da amostra da etapa de armazenamento, cujo valor foi de 75,52% de DPPH e quando 

esta amostra foi submetida ao forno combinado, o % de DPPH foi de 76,29%. Para a amostra de 

distribuição após o reaquecimento em micro-ondas a capacidade antioxidante foi de 67,49% de 

DPPH. Vale ressaltar que cada matriz alimentar tem afinidade por um método de medida de 

capacidade antioxidante, assim como seu método de extração, o tipo de solvente e reagente a 
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ser utilizado, por isso a correlação de Pearson permite avaliar as variáveis estudadas e mostrar a 

relação entre o método e a matriz utilizados. 

           Em estudo comparando brócolis fresco com congelado foi verificado que para a amostra 

congelada, o valor de ORAC foi de 294,07 µmol de TROLOX/100g e para a forma fresca este 

valor aumentou para 335,85 µmol de TROLOX/100g de peso fresco, correspondendo 14,20% 

quando comparado ao controle (Ninfali e Bacchiocca, 2003). (Song et al., 2010) ao avaliarem a 

capacidade antioxidante de diferentes hortaliças verificaram que o brócolis foi um dos que 

apresentou maior valor ORAC (1631±252 µmol de TROLOX/100g de peso fresco), sendo 

menor do que o espinafre (2605±498 µmol de TROLOX/100g de peso fresco) e couve-de-

bruxelas (1859±97 µmol de TROLOX/100g de peso fresco) e maior do que o repolho 

(1359±113 µmol de TROLOX/100g de peso fresco), todos pertencentes da família das 

Brassicas.  

(Roy et al., 2009) avaliaram a capacidade antioxidante de brócolis a vapor e 

constataram que a capacidade antioxidante por meio do ensaio ORAC com extrato metanólico 

a 80% no brócolis fresco foi de 0,55µmol Eq de TROLOX e quando submetido a vapor este 

valor caiu para 0,11 µmol Eq de TROLOX, o que corresponde a uma perda de 80% quando 

comparado ao vegetal fresco. No presente estudo, quando comparamos o congelado em relação 

processado em forno combinado, ocorreu uma redução de 20,5%. No entanto, quando 

submetida a reaquecimento em micro-ondas, ocorreu uma perda ainda maior, com valores de 

41,1%. 

 (Penas et al., 2011) quando avaliaram a capacidade antioxidante de cinco espécies de 

repolho branco (Brassica oleracea L. var. capitata), em duas regiões da Espanha verificaram 

que, no lado leste, a variedade Megaton obteve maior capacidade antioxidante (63,80 μmol Eq 

de TROLOX/g), enquanto que no norte do país, a variedade Alfredo obteve maior capacidade 

antioxidante (92 μmol Eq de TROLOX/g). (Zhou e Yu, 2006) avaliaram a capacidade 

antioxidante de hortaliças usualmente consumidas e, através do método ORAC, foi observado 

que para brócolis foi em torno de 300 µmol Eq de TROLOX/g, enquanto para espinafre este 

valores variaram entre 200 e 450 µmol Eq de TROLOX/g.  

 (Cabello-Hurtado, Gicquel e Esnault, 2012) avaliaram a capacidade antioxidante de 

glicosinolatos presentes em couve-flor e constataram que a glicobrassicina apresenta maior 

capacidade antioxidante pelo método ORAC, o que corresponde a 2,9 µmol Eq de TROLOX/g 

e o glicosinolato que contém menor capacidade antioxidante é a sinigrina com 0,02 µmol Eq de 

TROLOX/g. Sabe-se que glicosinolatos após entrarem em contato com a enzima mirosinase 

geram produtos de degradação como: isotiocianatos, nitrilas, tiocianatos, epitionitrilas e 
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oxaloidinas.  As propriedades anticancerígenas das hortaliças Brassicas estão relacionadas aos 

produtos de hidrólise formados após o contato com a enzima, seja por manuseio, 

processamento ou mastigação.  

 

5.5. Correlação de Pearson 

É possível relacionar a avaliação do potencial antioxidante de um vegetal com seu conteúdo 

de polifenóis. Resultados de estudo sobre atividade anti-radicalar em algumas variedades de 

Brassica oleracea, como brócolis, repolho e couve-de-bruxelas, constataram que existe uma 

correlação considerável entre a atividade antioxidante em que foi mensuada a capacidade 

antioxidante com solução de DPPH, conteúdos de polifenóis e de flavonóides. Os autores 

verificaram que o brócolis foi a espécie que apresentou o maior teor de polifenóis e flavonoides 

e a capacidade antioxidante mais potente em relação às demais (Heimler et al., 2006).  

O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) é a imagem da dispersão dos pontos 

em relação à reta de regressão. Ele mede a intensidade da relação linear entre as duas variáveis. 

Quando o r = +1, a dispersão é nula, todos os pontos estão perfeitamente alinhados, e y é 

diretamente proporcional a x. Quando r= -1, y é inversamente proporcional a x. Quando r= 0, a 

dispersão é máxima e não existe correlação linear entre y e x. As duas variáveis são 

consideradas independentes. 

A correlação de Pearson (r) foi calculada com base nos teores encontrados de polifenóis 

com a capacidade antioxidante por DPPH (% de DPPH), FRAP (mM Eq TROLOX/100g) e 

ORAC (mM Eq TROLOX/100g) nas seguintes etapas do processo produtivo: armazenamento; 

preparo; distribuição; manutenção em balcão térmico; distribuição após reaquecimento em 

micro-ondas. Observou-se uma correlação positiva entre os teores de polifenóis e a atividade 

antioxidante por DPPH (%) e ORAC das amostras estudadas conforme Figuras 9 e 10. 
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A)                                 

 

   B) 

   

 

Figura 9: Relação entre atividade antioxidante (DPPH %) e polifenóis solúveis das amostras 

estudadas (painel A) e polifenóis hidrolisáveis (painel B). (A) Armazenamento; (P) Preparo; 

(D) Distribuição; (M) Manutenção em balcão térmico; (DR) Distribuição após reaquecimento 

em micro-ondas.  
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A)                                                    

      

 

B) 

  

 

Figura 10: Relação entre atividade antioxidante valor ORAC e polifenóis solúveis das 

amostras estudadas (painel A) e polifenóis hidrolisáveis (painel B). (A) Armazenamento; (P) 

Preparo; (D) Distribuição; (M) Manutenção em balcão térmico; (DR) Distribuição após 

reaquecimento em micro-ondas.  

 

 

Observou-se correlação negativa, valor de r de Pearson negativo (r= -0,630), entre os 

teores de polifenóis e capacidade antioxidante por FRAP, indicando que y é inversalmente 

proporcional a x (Figura 11 painel A), isso indica que, para o alimento estudado,  as condições 

experimentais não demosntraram uma correlação positiva entre polifenóis solúveis e FRAP. O 

mesmo não foi observado em relação aos polifenóis hidrolisáveis e a capacidade antioxidante 

por FRAP, onde o valor de r é positivo (Figura 11 painel B). 
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A)                                                

             

B)       

           
 

Figura 11: Relação entre atividade antioxidante (FRAP) e polifenóis solúveis das amostras 

estudadas (painel A) e polifenóis hidrolisáveis (painel B). (A) Armazenamento; (P) Preparo; 

(D) Distribuição; (M) Manutenção em balcão térmico; (DR) Distribuição após reaquecimento 

em micro-ondas. 

 

 

(Baenas, Moreno e Garcia-Viguera, 2012) encontram coeficiente de correlação de 

Pearson de fenólicos totais e capacidade antioxidante de r = 0,686 para radical DPPH e r = 

0,712 para o ensaio de FRAP. Dancey e Reidy (2005), sugerem que, quando a correlação varia de 

r = 0,10 até 0,30, é considerada fraca; r = 0,40 até 0,6 é considerada moderada e  r = 0,70 até 1 é 

considerada forte. No presente estudo, a correlação foi forte entre polifenóis solúveis e ORAC 

(r=0,873) e fraca entre polifenóis solúveis e DPPH (r= 0,1968).  

 

5.6 Identificação de componentes das frações voláteis de produtos de hidrólise de 

glicosinolatos. 

O consumo de alimentos de origem vegetal está associado com a redução do risco de 

doenças crônicas não transmissíveis, no entanto, muitos destes alimentos não são consumidos 
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no estado original, sendo necessário processá-los ou cozinhá-los antes do consumo. Porém, 

dependendo da técnica de pré-preparo ou preparo empregada, a quantidade de compostos 

bioativos pode ser alterada.  

A identificação de componentes voláteis de glicosinolatos nos permite identificar quais 

substâncias estão presentes em cada amostra analisada nas diferentes etapas do processo 

produtivo. Os óleos essenciais obtidos a partir de cada uma das amostras analisadas, sendo: 

etapa de armazenamento, preparo, manutenção em balcão térmico e distribuição após 

reaquecimento em micro-ondas, de um modo geral, apresentaram semelhanças com relação à 

aparência, odor e rendimento. Observou-se que todas as frações consistiam de um óleo incolor, 

com odor forte e bem característico e de baixo rendimento (aproximadamente 0,001%). Os 

óleos adquiridos foram analisados por CG e CG/EM e os resultados encontrados para cada uma 

das amostras serão apresentados a seguir.  

Os perfis cromatográficos das frações voláteis obtidas de amostras de brócolis e suas 

etapas de processo produtivo da preparação brócolis ao alho e óleo, mostraram um número 

pequeno de derivados de glicosinolatos. O cromatograma referente à amostra obtida a partir de 

brócolis fresco, apresenta maior complexidade na composição de voláteis, quando comparado 

ao brócolis congelado conforme pode ser visualizado nas Figuras  12, 13, 14 e 15. 
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Figura 12: Perfil cromatográfico da fração volátil de brócolis fresco in natura.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Perfil cromatográfico de brócolis fresco faixa de tempo de retenção de 3,8 a 12 

minutos (zoom 2x). TR 3.975 Isotiocianato de alila; TR 5,326 Isotiocianato de 3-butenila. 

 

 

 

Isotiocianato de alila 

Isotiocianato de 3-butenila 
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Figura 14: Perfil cromatográfico da fração volátil de brócolis congelado. 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Perfil cromatográfico de brócolis congelado faixa de tempo de retenção de 3,8 a 12 

minutos (zoom 2x). TR 8,597 – 5-metil-tiopentanonitrila; TR 8,969 - Benzenopropanonitrila. 

 

 

Nas amostras de brócolis fresco e congelado foram encontradas diversas moléculas e 

sabe-se que compostos voláteis de plantas são grupos heterogêneos de substâncias que incluem 

aldeídos, cetonas, ésteres, compostos sulfurados, compostos nitrogenados e outros metabólitos 

com pesos moleculares ou grupos funcionais diferentes, conforme podem ser visualizados no 

Quadro 1 (anexo 2). 

 

 

 

5 metil-tiopentanonitrila 

Benzenopropanonitrila 
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O perfil cromatográfico da fração volátil de brócolis nas amostras de preparo, 

manutenção em balcão térmico e distribuição após o reaquecimento estão apresentados nas 

Figuras 16 a 21. 

 

 
Figura 16: Perfil cromatográfico da fração volátil de brócolis da etapa de preparo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Perfil cromatográfico da amostra de preparo faixa de tempo de retenção de 3,8 a 12 

minutos (zoom 2x). TR 8,579 - 5-metil-tiopentanonitrila; TR 9,174 - Benzenopropanonitrila. 

 

 

 

 

 

5 metil tiopentanonitrila 

Benzenopropanonitrila 
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Figura 18: Perfil cromatográfico da fração volátil da amostra de brócolis obtida da manutenção 

em balcão térmico. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: Perfil cromatográfico da amostra de brócolis obtida da manutenção em balcão 

térmico faixa de tempo de retenção de 3,8 a 12 minutos (zoom 2x). TR 8,579 - 5-metil-

tiopentanonitrila.  

 

 

 

 

 5 metil tiopentanonitrila 
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Figura 20: Perfil cromatográfico da fração volátil da amostra de brócolis da distribuição após 

reaquecimento em micro-ondas. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21: Perfil cromatográfico da fração volátil da amostra de brócolis da distribuição após 

reaquecimento em micro-ondas térmico faixa de tempo de retenção de 3,8 a 12 minutos (zoom 

2x). TR 8,581 -5-metil-tiopentanonitrila; TR 9,147 – Benzenopropanonitrila. 

 

As amostras obtidas na etapa de preparo (Figura 16), etapa de manutenção da 

temperatura em balcão térmico (Figura 18) e etapa de distribuição após o reaquecimento em 

micro-ondas (Figura 20) obtiveram o mesmo perfil no sentido de não apresentar isotiocianatos 

e sim substâncias dos grupos das nitrilas como 5-metil-tiopentanonitrila com tempo de retenção 

de 8,5 minutos. Os valores encontrados foram em baixas concentrações e variaram de 4,58%, 

5 metil tiopentanonitrila 

Benzenopropanonitrila 
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0,37% e 0,2% para as amostras A, P e DR, respectivamente. Estes achados se confirmaram 

quando se analisou o perfil de fragmentação destas substâncias, conforme Figuras 22 e 23. De 

certa forma, conforme podem ser observadas nos Quadros 2, 3 e 4 (anexo 2), as substâncias de 

menor tempo de retenção, ou seja, de maior volatilidade, apresentaram concentrações menores  

ou não foram detectadas nas amostras analisadas. É possível que o fracionamento do vegetal 

e/ou o aquecimento tenha contribuído para que determinadas substâncias não tenham sido 

detectadas.  

Este conjunto de resultados pode ser melhor visualizado na Tabela 4, na qual apresenta 

os derivados de glicosinolatos detectados por fração volátil das diferentes etapas do processo 

produtivo. Nota-se que os isotiocianatos tanto de alila bem como 3-butenila só são visualizados 

nas amostras de brócolis fresco e na etapa de armazenamento. Quando o vegetal é submetido ao 

tratamento térmico por forno combinado, apresenta nitrilas ao longo do processo produtivo. 

 

Tabela 4: Derivados de glicosinolatos detectados por fração volátil das diferentes etapas de 

processo produtivo de brócolis. 

Substância 
Tr 

(min) 

Fresco 

(%) 

Armazenamento 

(%) 

Preparo 

(%) 

Manutenção 

(%) 

Micro-

-ondas 

(%) 

Isotiocianato de alila 3,9 0,63 Tr - - - 

Isotiocianato de 3-

butenila 
5,3 0,2 - - - - 

5-metil-

tiopentanonitrila 
8,6 0,12 1,2 4,5 0,37 0,2 

Benzenopropanonitrila 9,1 0,09 0,1 0,4 0,07 0,2 

     Tr- tempo de retenção em minutos; tr- traços. 

 

Os vegetais Brassicas apresentam compostos voláteis oriundos dos produtos de 

degradação da hidrólise de glicosinolatos, como isotiocianatos, indóis, nitrilas, epitionitrilas, 

oxaloidinas e tiocianatos. Estas substâncias são responsáveis pelas características sensoriais 

específicas conferidas aos vegetais que os contêm e que os tornam agradáveis à alimentação da 

população mundial (Bones e Rossiter, 2006; Blazevic et al., 2010). Entretanto, após análise do 

perfil de fragmentação das substâncias, verificou-se que as duas amostras apresentam 

semelhança com relação à presença de metabólitos resultantes da hidrólise dos glicosinolatos 

(exceção feita para o isotiocianato de alila, detectado apenas no brócolis fresco) que, de um 

modo geral, eluem da coluna cromatográfica ao longo dos primeiros 5 minutos de análise. 

Isotiocianato de alila foi quantificado a 0,53% com tempo de retenção de 3,9 minutos para 
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amostra de brócolis fresco, confirmado na espectrometria de massas conforme Figura 22. Já 

isotiocianato de 3-butenila foi encontrado a 0,2% com tempo de retenção de 5,3 minutos para 

amostra de brócolis fresco, visualizado na espectrometria de massas, conforme Figura 23, 

porém, para amostra de brócolis congelado in natura, esta mesma substância foi encontrada em 

quantidades traço, com o mesmo tempo de retenção. As Figuras 24 e 25 confirmam a presença 

de 5-metil-tiopentanonitrila e benzenopropanonitrila em amostras de brócolis congelado in 

natura. (Song e Thornalley, 2007) verificaram que cerca de 30 a 50% dos glicosinolatos são 

convertidos para isotiocianatos, indicando que produtos de hidrólise como tiocianatos, nitrilas, 

oxaloidinas e indóis são originados pela ação da enzima mirosinase. De acordo com os autores, 

alguns isotiocianatos de alta volatilidade, como o isotiocianato de alila, podem sofrer perda por 

evaporação. Desta forma, se justifica em nosso estudo esta substância não ter sido detectada nas 

amostras que sofreram tratamento térmico. Com altas temperaturas, sabe-se que os compostos 

organo-sulfurados se volatilizam ou são perdidos por dissolução. Muitas das vezes o próprio 

manuseio do vegetal ou até mesmo a injúria que pode ocorrer na parede celular da planta 

confere alterações nestes metabólitos secundários, interferindo na concentração destas 

substâncias nas Brassicas. 

 

 

 

 

Figura 22: Espectrometria de massas do Isotiocianato de alila em brócolis fresco. 
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Figura 23: Espectrometria de massas do Isotiocianato de 3-butenila em brócolis fresco. 

 

 

 

 

 

Figura 24: Espectrometria de massas do pico TR 8,550 5-metil-tiopentanonitrila em amostra 

de brócolis congelado in natura.  
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Figura 25: Espectrometria de massas do pico TR 9,150 caracterizando como 

Benzenopropanonitrila em amostra de brócolis congelado in natura. 

 

 

 A fim de agruparmos as substâncias por classes, a Tabela 5 resume os valores 

percentuais das áreas relativas dos picos das amostras analisadas por cromatografia gasosa, de 

acordo com as etapas do processo produtivo, já descritas anteriormente.  

 Apesar de as classes de substâncias encontradas no presente estudo, serem majoritárias, 

como por exemplo, hidrocarbonetos, o foco desta discussão será sobre isotiocianatos e nitrilas, 

uma vez que são substâncias presentes no brócolis e objeto desta dissertação. 

 

Tabela 5: Classes de substâncias de acordo com % da área relativadas frações voláteis obtido 

por cromatografia gasosa. 

Classes de Substâncias F (%) A (%) P (%) M (%) DR (%) 

Isotiocianatos 0,83  0,24 - - - 

Sulfetos 0,16 - - 0,07 0,31 

Álcoois 1,52 2,39 1,44 2,27 5,51 

Aldeídos 7,98 3,87 2,48 6,51 14,05 

Hidrocarbonetos 5,57 36,05 44,52 40,2 39,51 

Ésteres 1,8 2,37 4,04 0,84 1,78 

Terpenos 19,40 18,53 -  - - 

Nitrilas 0,21 1,38 4,98 0,44 0,96 

Cetonas 6,15 2,24 -  1,61 0,13 

Ácidos Carboxílicos 10,38 3,97 4,94 18,63 7,89 

Não identificado 5,99 28,96 37,6 29,43 29,86 

 

O conteúdo de produtos de hidrólise de glicosinolatos pode variar de acordo com o 

tempo e a temperatura em que o vegetal é armazenado e o tratamento térmico pode ser 

responsável por esta variação. No presente estudo, quando na análise de brócolis fresco, foi 
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identificado 0,83% de isotiocianatos e para brócolis congelado esta concentração reduziu para 

0,24%. Já nas demais etapas do processo produtivo, esta classe de substância reduziu a 

quantidades traço. Ao contrário dos isotiocianatos, a classe das nitrilas variou entre 0,27% para 

brócolis fresco e 4,98% para amostras da etapa de preparo.  

 (Valette et al., 2003) analisaram constituintes voláteis de couve-flor (Brassica oleracea 

L. var. Botrytis L.) e verificaram que o conteúdo de isotiocianatos reduz quando se processa o 

vegetal, no caso, a quantidade destes compostos estava em concentração de 1,3% quando fresco 

e ao congelar obteve diminuição para 0,5%.  

No estudo conduzido por (De Pinho et al., 2009) no qual avaliaram a fração volátil de 

Brassica oleracea L. var. costata in natura, por cromatografia a gás acoplada espectrometria de 

massas foram encontrados compostos sulfurados como Alil e  isotiocianato de 3-Butenila, além 

de benzenopropanonitrila como encontrado no presente estudo para as amostras de 

armazenamento e distribuição após o reaquecimento em micro-ondas.  

Em estudo conduzido no Japão, (Kato et al., 2011) verificaram que em nabo (Brassica 

rapa) fresco e após tratamento térmico em ebulição (100°C/ 3 segundos) geraram produtos de 

degradação de glicosinolatos como isotiocianato de 3-butenila (0,03 e 0,06%) isotiocianato de 

4-butenila (0,05 e 0,08%) e isotiocianato de 2- etilfenila (0,03 e 0,06%), respectivamente. 

(Miyazawa, Nishiguchi e Yamafuji, 2005) também no Japão, quantificaram por CG-EM a 

composição de óleo essencial de nabo (Brassica rapa) e foi encontrado isotiocianatos, nitrilas, 

ésteres, aldeídos e outros compostos, sendo que os isotiocianatos foram majoritários e quando 

submetido a vapor, o isotiocianato de 3-butenila foi encontrado na concentração de 9,5%. Em 

brócolis, ao utilizarem método similar ao utilizado no presente estudo encontraram 5-metil-

tiopentanonitrila.  

(Jirovetz, Smith e Buchbauer, 2002) identificaram produtos de hidrólise de 

glicosinolatos em rúcula (Eruca sativa), hortaliça da família das Brassicas muito consumida 

como entrada, sendo considerada um ingrediente de saladas. Após o manuseio ou corte do 

tecido deste vegetal foi encontrado nas suas folhas, tetrahidrotiofeno (1,2 %), isotiocianato de 

alila (0,3%), 5-metil-tiopentanonitrila (5,0%), isotiocianato de 4-pentenila (9,3%), isotiocianato 

de 4- metil butila (14,2%) e isotiocianato de 5-metiltiopentila (3,2%). (Blazevic e Mastelic, 

2009), quantificaram por CG-EM, em rabanete (Raphanus sativus), também da família das 

Brassicas, isotiocianato de 2-feniletila (1,5%), isotiocianato de 4-metil-tio-butila (25,7%), 

porém no nosso estudo, a hortaliça analisada foi o brócolis, o que justifica não encontrar estes 

tipos de produtos de hidrólise.   
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Um grande número de compostos voláteis estão presentes em frutas e hortaliças sejam 

eles produtos de degradação da hidrólise de substâncias ou não. No caso deste estudo, os 

subprodutos de glicosinolatos, como isotiocianatos, nitrilas, ésteres, aldeídos, cetonas e álcoois 

foram encontrados e sabe-se que estes compostos se volatilizam rapidamente. Tais compostos 

voláteis apresentam perfil de eluição da coluna nos primeiros 10 minutos de corrida e talvez 

alguns compostos podem não terem sido detectados na fase de hidrodestilação. Vale ressaltar 

que esta técnica é a mais utilizada para obtenção de óleo essencial em vegetais (Miyazawa, 

Nishiguchi e Yamafuji, 2005; De Pinho et al., 2009; Saha et al., 2012). 

 (Saha et al., 2012) investigaram os efeitos do processo de cocção de brócolis como um 

ingrediente em sopa. O vegetal utilizado como matéria-prima era brócolis congelado, assim 

como no presente estudo. Eles concluíram que, quando a cocção foi feita em ebulição em água, 

o sulforafano permaneceu praticamente inalterado durante os primeiros 1 minuto e 30 segundos 

e depois diminuiu, enquanto sulforafano nitrila reduziu menos de 5% para esta amostra de sopa 

que continha brócolis. Para brócolis a vapor, o conteúdo de sulforafano foi maior do que 60%, 

indicando que os melhores métodos de cozimento para retenção desta substância no brócolis 

são sob vapor e micro-ondas por até 2 minutos.  

Já é bem descrito na literatura que o composto bioativo, sulforafano (4-metil-sulfinil 

butila) é encontrado em grande quantidade no brócolis e atua na redução do risco do 

desenvolvimento do câncer, bem como doenças cardiovasculares (Baik et al., 2003; Galgano et 

al., 2007; Yuan et al., 2009; Saha et al., 2012), porém os glicosinolatos não foram encontrados 

nas análises realizadas no presente estudo e sim seus produtos de hidrólise. Desta forma, 

verificamos que as técnicas de pré-preparo e preparo, além do armazenamento, causam 

modificações no vegetal, resultando em alterações de ordens química e biológica que podem 

afetar a qualidade de produtos hortícolas para a alimentação humana. Assim sendo, a fim de se 

preservar ao máximo as propriedades funcionais dos alimentos, seu consumo sob as formas 

mais íntegras e frescas possíveis é recomendável e o preparo sob vapor a fim de preservar o 

grau de variação dos metabólitos presentes nos vegetais pode ser uma das indicações. (Kalpna, 

Mital e Sumitra, 2011). 

De uma maneira geral, sabe-se que as UANs hospitalares são responsáveis pelo 

processo de produção e distribuição das refeições ofertadas aos pacientes e que a qualidade 

destes alimentos está diretamente relacionada à composição do cardápio e a técnica de preparo 

empregada no processo produtivo das preparações na UAN. A proposta para a UAN é a 

utilização da água de cocção para acompanhamentos como, por exemplo, a preparação arroz de 

brócolis ou risoto, com intuito de preservar os compostos biatiovos presentes nestes vegetais. 
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Desta forma, a fim de que os pratos servidos forneçam além de agradabilidade aos 

pacientes/clientes, os nutrientes e compostos bioativos sejam assim preservados e que de fato o 

comensal esteja recebendo uma alimentação de qualidade e em quantidade suficiente. 

 

 

6. Conclusões 

 

 A análise do cardápio foi realizada por meio do método AQPC e verificou-se que o 

mesmo apresenta alimentos com potencialidade funcional. A semana 3, das 4 avaliadas, 

foi a que obteve maior número de preparações com estes alimentos, totalizando 12 

preparações. Apesar de o espinafre ser mais representativo no cardápio de 28 dias do 

que o brócolis, esta Brassica esteve presente em diferentes preparações, sendo repetida, 

a preparação brócolis ao alho seis vezes. 

 

 Dentre as etapas do processo produtivo analisado, na preparação brócolis ao alho, 

verificou-se que houve efetividade na capacidade antioxidante estudada. O fato é que 

não se pode mencionar qual o melhor método de capacidade antioxidante uma vez que, 

cada matriz alimentar, tem afinidade por um determinado método de capacidade 

antioxidante assim como seu método de extração.  No entanto, é possível inferir que os 

teores de polifenóis obtiveram correlação com os métodos de capacidade antioxidante 

utilizados no presente estudo, exceto para capacidade antioxidante por FRAP, no qual o 

coeficiente de correlação linear foi negativo.  

 

 Ressaltamos que o melhor método de cocção de hortaliças é a vapor, porém com a alta 

temperatura utilizada em forno combinado (90°C) sugere que os glicosinolatos não 

foram identificados nas nossas análises e sim seus produtos de hidrólise. Desta forma, 

verificamos que as técnicas de pré-preparo e preparo além do armazenamento, causam 

modificações no vegetal, resultando em alterações que podem afetar a qualidade de 

hortaliças para a alimentação. O consumo das hortaliças com menos cortes na técnica de 

pré-preparo e da forma mais fresca é recomendável a fim de preservar o grau de 

variação dos metabólitos presentes nos vegetais. Ademais, sugere-se o aproveitamento 

da água de cocção de hortaliças para preparações como arroz com brócolis ou risoto. 
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SEMANA 1 SEGUNDA 

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- 

LIQUIDA 
LIQUIDA 

SALADA ALFACE CRESPA, 
CENOURA RALADA 

COM PASSAS 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

PRATO PRINCIPAL 

 
 
 

 
 
 

GUARNIÇÃO 

Massa recheada c/ 

ricota ao molho 
branco c/ creme de 
leite light 

Brócolis ao alho e 
oleo 
 

= Normal 
 

= Normal 

 
 
 

 
 

Massa 

recheada c/ 
ricota ao molho 
branco c/ 

creme de leite 
light 
Brócolis 

batidinho 

Cabelinho de 

anjo ao alho 
óleo 
Pasta de carne 

Purê de 
Brócolis  
Caldo Feijão 

Sopa de cenoura/batata/ 

chuchu 
liquidificada 

S/GORDURA 

 
 

Gratinado com ricota = Normal 

Gratinado 
com ricota 

= Pastosa 

Gratinado com 
ricota 

= SemiLíquida = Líquida 

s/sal 

 

= Normal 

Gratinado com ricota 

= Normal 

Gratinado 
com ricota 

= Pastosa 

Gratinado com 
ricota 

= SemiLíquida = Líquida 

Db  
 

= Normal = Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 

 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 

 
PRATO PRINCIPAL 
 

 
GUARNIÇÃO 

Sopa 

minestrone(com 
carne) 
Filé de frango 

crocante ao forno 
Vagem refogada 
(corte 

transversal) 
 
Arroz branco 

= Normal 

 
=Normal 
 

 
=Normal  

Sopa 

minestrone 
(com carne) 
Frango 

desfiado 
 
Purê de chuchu 

Arroz papa 

Sopa 

liquidificada 
 
Pasta de frango  

 
 
 

Purê de chuchu 
Purê de batata 

Sopa Minestrone 

liquidificada 
 
 

s/gordura 
 

 =Normal =Normal = Pastosa =SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal =Normal = Pastosa =SemiLíquida = Líquida 

Db   

 

=Normal =Normal = Pastosa =SemiLíquida = Líquida 

Laxativa 
 

=Normal =Normal = Pastosa =SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 1 TERÇA 

 
ALMOÇO 

 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI-LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA BETERRABA EM 

RODELAS COM 

HORTELÃ 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

PRATO 

PRINCIPAL 

 

 

GUARNIÇÃO 

 

 

Mignon grelhado ao 

molho mostarda e 

alcaparras 

 

 

Purê de batata 

Arroz Verde (com 

bertalha) 

 

Feijão 

= Normal 

 

 

 

= Normal  

Carne moída 

 

 

 

Purê de batata 

Bertalha 

batidinha 

Arroz papa 

Caldo de feijão 

Pasta de carne 

 

 

 

Creme de bertalha  
 

 

 

Caldo de feijão 

 

Sopa  de legumes 

s/gordura 

 

 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 

s/sal 

 

 

 

= Normal 

Com mignon  grelhado 

acebolado 

= Normal 

Com mignon  grelhado 

acebolado 

= Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 

Db   

 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 

laxativa 

 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 

JANTAR 

 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI-LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 

 

PRATO 

PRINCIPAL 

 

 

GUARNIÇÃO 

Sopa de abóbora 

batida com agrião 

 

Filé de peixe grelhado 

ao molho de kani 

 

Quiche de alho poró 

Individual 

Arroz 

= Normal Sopa de abóbora 

batida c/ agrião 

 

Peixe desfiado 

 

 

Souflê de alho 

poró 

Arroz papa 

Sopa de abóbora  

com agrião 
liquidificada 

Pasta de peixe 

 

 

Creme de alho poró 

Purê de cenoura 

Sopa de abóbora  com 

agrião 

 

s/gordura 

 

= Normal  

Filé de peixe com 

molho de tomate/ 

souflê de alho poro 

= Normal  

Filé de peixe com m. 

de tomate/ souflê de 

alho poro 

= Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 

s/sal 

 

= Normal  

Filé de peixe com 

molho de tomate 

= Normal  

Fde peixe com m. de 

tomate 

= Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 

s/gordura e s/ sal = N 

 souflê de alho poro 

= Normal  

souflê de alho poro 

   

Db   = Normal  

 

= Normal  

  

= Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 

Laxativa = Normal  

 

= Normal  

 

= Pastosa = SemiLíquida 

 

= Líquida 
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SEMANA 1 QUARTA 
 
ALMOÇO 

 
NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA RÚCULA / TOMATE 

CEREJA E Q. MINAS 
S/SAL: Q. Minas s/sal 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Sopa de 
batata/ 

cenoura/ 
chuchu 
 

PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 

 

Supremo de frango ao 
forno 
 

Creme de milho 
 
Arroz branco 

Feijão Manteiga 

= Normal 
 

Frango desfiado 
 
 

Creme de milho 
Arroz papa 
Feijão Manteiga 

Pasta de frango 
 
 

Cr de milho 
Cr. de espinafre  
Caldo de feijão 

 

 

s/gordura 
 

= Normal 
 

= Normal 
 

=Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 
 

= Normal 
Espinafre refogado 

= Normal 
Espinafre 

refogado 

=Pastosa c/ 
Creme de 

espinafre (com 
base de m. 
bechamel) 

=SemiLíquida s/ 
Creme de milho 

c/ purê de batata 

=Líquida 

Db  
 

= Normal 
 

= Normal 
 

=Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

laxativa 

 

= Normal 

 

= Normal 

 

=Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

 
JANTAR 

 
NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 

 
PRATO PRINCIPAL 
 

GUARNIÇÃO 
 

Canja com frango 
desfiado 

Lagarto redondo 
Assado 
 

Ervilha Torta 
refogada 
Arroz 

=Normal 
 

 
=Normal 
 

=Normal 

Canja com 
frango desfiado 

 
Carne moída 
 

Purê de chuchu 
Arroz 

Canja liquidificada  
 

 
Pasta de carne 
 

Purê de batata 
Purê de chuchu 

Canja 
liquidificada 

 

s/gordura 
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 

 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Db  
  

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

laxativa 
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 
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 SEMANA 1 QUINTA 

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI-LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA BRÓCOLIS AO 

ALHO E ÓLEO 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

PRATO PRINCIPAL 

 
 
GUARNIÇÃO 

 
 
 

Peixe na chapa 

 
Aipim  gratinado 
Arroz / Feijão  

=Normal 

 
=Normal 
 

Peixe desfiado 

 
Purê de aipim  
Arroz papa 

Caldo de Feijão 

Pasta de peixe 

 
Purê de  
aipim 

Purê de 
beterraba 
Caldo de Feijão 

Sopa de 

Legumes 
 

s/gordura 
 

=Normal 
c/ aipim gratinado 
com ricota 

=Normal 
c/ aipim gratinado 
com ricota 

=Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 
 

=Normal 
c/ aipim gratinado 
com ricota 

=Normal 
c/ aipim gratinado 
com ricota 

=Pastosa SemiLíquida =Líquida 

Db  
 

=Normal 
com arroz 
integral 

=Normal 
com arroz 
integral 

=Pastosa SemiLíquida =Líquida 

laxativa 
 

=Normal 
sem aipim 
Com beterraba 

cozida 

=Normal 
sem aipim 
Com beterraba 

cozida 
 

=Pastosa sem 
purê de aipim  
com purê de 

beterraba 

SemiLíquida =Líquida  
 

JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 

PRATO PRINCIPAL 
 
 

GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa Cr de 
espinafre 

Peito de frango 
ao molho de 
gergelim 

Abobrinha 
Refogada 
Arroz Integral 

=Normal 
 

=Normal 
 
 

 
=Normal  

Sopa Cr de 
espinafre 

Peito de frango 
desfiado 
 

Purê de 
abobrinha 
Arroz branco 

papa 

Sopa Cr de 
espinafre 

Pasta de peito 
de frango 
 

Purê de 
abobrinha 
Purê de batata 

 

Sopa Cr de 
espinafre 

s/gordura =Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Db  =Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Laxativa =Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



99 
 

 
 

SEMANA 1 SEXTA 
ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA CHICÓRIA CRESPA/ 

PEPINO E TOMATE  
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

PRATO PRINCIPAL 
 

GUARNIÇÃO 
 
 

 

Mignon grelhado 
 

Jardineira de 
legumes 
Arroz 

Feijão 

=Normal 
 

 
=Normal 

Carne moída 
 

Purê legumes 
Purê de batata 
Arroz Papa 

Caldo de Feijão 

Pasta de carne 
 

Purê de batata 
Purê de legumes 
 

Caldo de Feijão 

Sopa de 
legumes 

 

s/gordura 
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 
 

=Normal =Normal  =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Db  
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

laxativa 

 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
PRATO PRINCIPAL 

 
GUARNIÇÃO 
 

 
 

Sopa Juliana 
 
Sobrecoxa 

assada 
Crepe c/ recheio 
milho e nozes 

Arroz 

=Normal 
 
=Normal 

 
=Normal 

Sopa Juliana   
 
Frango desfiado 

Crepe c/ recheio 
milho e nozes 
Arroz Papa 

Sopa Juliana             
Liquidificada  
 

Pasta de frango 
Purê de cenoura 
Creme de couve-flor 

Sopa 
Juliana  
 

s/gordura 

 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 
 

 

=Normal c/ 
Recheio de pasta  

ricota e nozes 

=Normal c/ 
Recheio de 

pasta de  
ricota e nozes 

=Pastosa c/ 
Recheio de pasta 

de  ricota e nozes 

=SemiLíquida =Líquida 

Db   

 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Laxativa =Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 
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SEMANA 1 SÁBADO 

 
 
ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA Tabule enformado XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

PRATO PRINCIPAL 
 

GUARNIÇÃO 
 
 

Bife rolé recheado 
com queijo cottage 

 
Brócolis ao alho e 
óleo 

Arroz integral 
Feijão mulatinho 

=Normal 
 

 
=Normal 

Carne moída 
 

 
Brócolis 
batidinho 

Arroz papa 
Caldo Feijão 

Pasta de carne 
 

 
Purê de Brócolis  
Purê batata 

 
Caldo de feijão 

Sopa de 
legumes 

 

s/gordura 
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 

 

=Normal c/ bife 

recheado com 
ricota 

=Normal c/ bife 

recheado com 
ricota 

=Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Db  

 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Laxativa 
 

= Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

 

JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 

 
PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 

 

Sopa Cr de palmito 
 

Medalhão de peixe  
 
 
Espinafre refogado 

Arroz 

=Normal 
 

=Normal 
 
 
=Normal 

Sopa Cr 
palmito 

Peixe desfiado 
 
 
 

Cr. de 
espinafre 
(com base de 

m. bechamel) 
Arroz papa 
 

Sopa Cr palmito 
 

Pasta de peixe 
 
 
 

 
Cr espinafre (com 
base de m. 

bechamel) 
Purê batata 

Sopa Cr 
palmito 

s/gordura 
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 
 

s/sal 
 

=Normal Sopa 
legumes 

=Normal 
Sopa 
legumes 

=Pastosa 
Sopa legumes 

=SemiLíquida Sopa 
legumes 

=Líquida 
Sopa legumes 

Db  
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 
 

Laxativa 

 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 
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SEMANA 1 DOMINGO 

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA Camponata de 

berinjela com tomate 
seco 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 

PRATO PRINCIPAL 

 
 
 

 
GUARNIÇÃO 
 

 
 

Frango xadrez 

(pimentão, shoyo light, 
broto feijão e 
champignon) 

 
Fettuccine ao sugo 
 

=Normal 

 
 
 

 
=Normal 

Frango desfiado 

 
 
 

 
Fettuccine ao sugo 
 

Purê de beterraba 
 
Caldo de feijão 

Pasta de Frango 

 
 
 

 
Cabelinho de 
anjo 

Purê de 
beterraba 
Caldo de feijão 

Sopa de 

legumes 
 

s/gordura 
 
 

=Normal 
 Gratinado c/queijo 
minas ralado 

=Normal 
Gratinado 
c/queijo minas 

ralado 

=Pastosa 
Gratinado c/queijo 
minas ralado 

=SemiLíquida =Líquida 

s/sal 
 

 

=Normal 
s/ shoyo S/ 

champignon 
Fettuccine gratinado 
c/queijo minas s/sal 

ralado 

=Normal s/ 
shoyo 

Fettuccine 
gratinado 
c/queijo minas 

s/sal ralado 

=Pastosa 
Fettuccine 

gratinado c/queijo 
minas s/sal ralado 

=SemiLíquida =Líquida 

Db  =Normal =Normal  =Pastosa 
 

=SemiLíquida =Líquida 

laxativa =Normal =Normal =Pastosa 
 

=SemiLíquida =Líquida 

 
 
 

JANTAR 

 
NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 

PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 

 
 
 

Sopa cr. de tomate 
 

Mignon grelhado 
 
Chuchu ao m. 

branco 
Arroz 

=Normal 
 

=Normal 
 
=Normal 

Sopa cr. de tomate 
 

Carne moída 
 
Purê de chuchu 

Arroz 

Sopa cr. de tomate 
 

Pasta de carne 
 
Purê de batata 

Purê de chuchu 

Sopa cr. de 
tomate 

s/gordura 
 

=Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

s/sal 
 

=Normal  =Normal  =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Db  =Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 

Laxativa =Normal =Normal =Pastosa =SemiLíquida =Líquida 
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         SEMANA 2 SEGUNDA 

ALMOÇO NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA QUINUA, ERVILHA FRESCA, 
CENOURA CUBOS E PASSAS 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sobrecoxa assada ao m. 
laranja 
 
Abobrinha recheada 
com ricota e hortelã 
Arroz c/ açafrão 
Feijão 

=Normal 
 
 
=Normal 

Frango desfiado 
 
 
Purê de abobrinha 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de frango 
 
 
Purê de abobrinha 
Purê de batata 
Caldo de feijão 

Sopa de Legumes 

s/gordura 
 
 

=Normal  =Normal  = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal  
 

=Normal  
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  =Normal  =Normal  = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
laxativa 
 

=Normal  =Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
 
 

JANTAR NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa Juliana 
 
Ensopadinho de carne c/ 
agrião 
Polenta em tiras 
Arroz 
 

=Normal 
 

Sopa juliana 
 
Carne moída 
Polenta mole 
Arroz papa 
 

Sopa juliana liquidificada 
Pasta de carne 
Polenta mole 
Purê de cenoura 

sopa Juliana 
liquidificada 

s/gordura 
 

=Normal 
 

=Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal  =Normal  = Pastosa  = SemiLíquida  = Líquida 

Db  
 

=Normal =Normal = Pastosa  = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa 
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 2 TERÇA 
ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA ALFACE AMERICANA, 
MANGA, AIPO E KANI 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Salmão c/ crosta de 
amêndoa  
 
Purê de batata baroa 
Arroz com bertalha 
Feijão 

= Normal 
 
 
= Nomal  

Salmão desfiado 
 
 
Purê de batata 
baroa 
Creme de bertalha  
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de salmão 
 
 
Purê de batata baroa 
Creme de bertalha  
Caldo de feijão 

Sopa de 
Legumes 

s/gordura = Nomal = Nomal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

s/sal 
 

= Nomal = Nomal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db  
 

= Nomal = Nomal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

Laxativa 
 

= Nomal = Nomal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

 
 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa creme de 
espinafre 
 
Frango grelhado com 
molho de maçã 
 
Souflê de cenoura 
Arroz integral 

= Normal 
 
= Normal 
 
 
 
= Normal 

Sopa creme de 
espinafre 
Frango desfiado 
 
 
 
Souflê de cenoura 
Arroz papa 
 
 

Sopa creme de 
espinafre 
Pasta de frango  
 
 
 
Purê de cenoura 
Purê de batata 
 

Sopa cr. de 
espinafre 

s/gordura 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

s/sal 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db   
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

Laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 
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SEMANA 2 QUARTA  

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA SAL DE REPOLHO ROXO E 

BRANCO AO VINAGRETE 
 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Medalhão  grelhado ao 
molho madeira 
 
Arroz à piamontese 
Noisete de legumes  
( chuchu, cenoura 
batata) 
Feijão 

= Normal 
 
 

Carne moída 
 
 
Purê de legumes  
(chuchu e cenoura) 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de carne 
 
 
Purê de legumes 
(chuchu e cenoura) 
Purê de batata 
Caldo de feijão 
 

Sopa de legumes  

s/gordura 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 

s/sal 
 

= Normal arroz s/ 
champignon 

= Normal 
arroz s/ 
champignon 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida  
 

= Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa creme de milho 
Rocambole de frango 
recheado c/ ricota e 
cenoura 
Fusilli com berinjela e 
tomate cereja  

= Normal Sopa de cr. milho  
Frango desfiado  
Cabelinho de anjo 
Purê de chuchu 

Sopa cr. milho 
Pasta de frango 
Cabelinho de anjo 
Purê de chuchu 

Sopa de  milho 
liquidificada 

s/gordura 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal  
s/ sopa cr. milho 
c/ sopa cr. de lentilha 

= Normal  
s/ sopa cr. 
milho 
c/ sopa cr. de 
lentilha 

= Pastosa 
s/ sopa cr. milho 
c/ sopa cr. de 
lentilha 

= SemiLíquida 
s/ sopa cr. milho 
c/ sopa cr. de 
lentilha 

= Líquida 
s/ sopa cr. 
milho 
c/ sopa cr. de 
lentilha 
liquidificada 

Db  
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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QUINTA FEIRA SEMANA 2 

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA ESCAROLA, PALMITO 

CEBOLA ROXA EM 

RODELA PEPINO 
S/SAL: s/ palmito 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Sopa de 
legumes 
(CENOURA/ 

BATATA/ 

BRÓCOLIS) 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Filé de peixe ao forno 
com coentro e leite de 
coco 
 
Torta de legumes 
Arroz 
Feijão 

=Normal 
 
 
 
=Normal 
 

Peixe desfiado 
 
 
 
Souflê de legumes 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de peixe 
 
 
 
Purê de legumes 
Purê de batata 
Caldo de feijão 

 

s/gordura 
 

=Normal 
s/ leite de coco 
c/ souflê de legumes 

= Normal 
s/ leite de 
coco 
c/ souflê de 
legumes 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal 
c/ souflê de legumes 
s/ sal 

=Normal 
c/ souflê de 
legumes s/ 
sal 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  

 
= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa cr de cenoura 
com bertalha em 
pedaços 
Fricassê de frango c/ 
batata palha 
 
Ervilha torta refogada 
Arroz 

= Normal 
 
 
= Normal 
 
 
= Normal 

Sopa cr de cenoura 
com bertalha 
 
Frango desfiado 
Purê bicolor  (batata 
e ervilha) 
Arroz papa 

Sopa cr de 
cenoura com 
bertalha batida 
Pasta de frango 
 
 
Purê de batatas 
Purê de ervilha 

Sopa cr de 
cenoura com 
bertalha  

s/gordura 
 

= Normal s/ batata 
palha 

= Normal s/ 
batata palha 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal 
s/ batata palha 
 

= Normal s/ 
batata palha 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 
 

laxativa = Normal 
 

= Normal 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 
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SEMANA 2 SEXTA 

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA AGRIÃO, LARANJA, 
GENGIBRE, RADICHO 
 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX sopa de 
legumes 
(cenoura/ 
batata/ 
beterraba) 
LIQUIDIFICADA 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Frango ao cr. de 
cogumelo e queijo 
 
Abóbora Japonesa c/ 
gergelin preto 
Arroz branco 
Feijão 

= Normal 
 
 
= Normal 

Frango desfiado 
 
 
Purê de Abóbora 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de frango 
 
 
Purê de batata 
Purê de abóbora 
Caldo de feijão 

  

s/gordura 
 
 

= Normal 
C/ frango com molho 
branco e ricota 

= Normal 
C/ frango com 
molho branco  
e ricota 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 
 

= Normal 
C/ frango com molho 
branco  e ricota 

= N 
C/ frango com 
molho branco  
e ricota 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  

 
= Normal = Normal = Normal = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa cr. de palmito 
Goulash 
de carne 
 
Cenoura com vagem 
sauteé 
Arroz 

= Normal 
= Normal 
 
 
= Normal 

Sopa cr. de palmito 
Carne moída 
 
 
Purê de cenoura 
Arroz papa 

Sopa cr. de palmito 
Pasta de carne 
 
 
Purê de batata 
Purê de cenoura 

Sopa cr. de 
palmito 

s/gordura 
 

= Normal  = Normal  = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal s/ sopa de 
palmito 
c/ sopa legumes  

= Normal s/ 
sopa palmito 
c/ sopa 
legumes  

= Pastosa s/ sopa 
palmito 
c/sopa legumes  

= SemiLíquida 
s/ sopa de palmito 
c/ sopa legumes  

= Líquida 
sopa legumes 
liquidificada  

Db   = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
Laxativa = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 2 Sábado  
ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA COUVE-FLOR COM 

CENOURA BABY 
 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Sopa de legumes 
(chuchu/ 
cenoura/ batata) 
LIQUIDIFICADA 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Bife à parmegiana ao 
forno (blanquet + q. 
mussarela) 
Purê de batatas 
Arroz integral 
Feijão 

= Normal 
 
 
= Normal 
 

Carne moída 
 
 
Purê de legumes 
Arroz papa 
Caldo feijão 

Pasta de carne 
 
 
Purê batata 
Purê de legumes 
Caldo de feijão 

  

s/gordura 
 
 

= Normal 
Bife à parmegiana com 
blanquet e queijo 
minas 

= Normal 
Bife à 
parmegiana 
com blanquet 
e queijo 
minas 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 
 

= Normal 
Bife à milanesa com 
ricota 
 

= Normal 
Bife à 
milanesa com 
ricota 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa de legumes em 
cubos c/ argolinha 
 
Truta ao molho pesto 
Quiche de cebola 
Arroz 

= Norma 
 
 
= Normal l 

Sopa de legumes c/ 
argolinha 
liquidificada  
Peixe desfiado 
Cr .de espinafre 
Arroz papa 
 

Sopa de legumes c/ 
argolinha 
liquidificada  
Pasta de peixe 
Cr .de espinafre 
Purê batata 

Sopa de 
legumes c/ 
argolinha 
 

s/gordura 
 

= Normal 
souflê de cebola 

= Normal 
souflê de 
cebola 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
Db  = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
laxativa = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 2 DOMINGO 

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA CARPACCIO TOMATE C/ 

QUEIJO MINAS, 
MANJERICÃO 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 

Picanha assada 
 
 
 
Farofa de abobrinha 
Arroz branco 
Feijão 

= Normal 
 
 
 
= Normal 

Carne moída 
 
 
 
Creme de 
abobrinha 
Arroz papa 
Caldo feijão 
 

Pasta de carne 
 
 
 
Creme de abobrinha 
Purê de batata 
Caldo de feijão 
 

Sopa de 
legumes 
 
  

s/gordura 
 
 

= Normal 
sem farofa 
com abobrinha 
refogada 

= Normal 
sem farofa 
com 
abobrinha 
refogada 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 
 

= Normal 
 

= Normal = Pastosa  = SemiLíquida  
 

= Líquida 

Db   

 
= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal 
sem farofa 
com abobrinha 
refogada 

= Normal 
sem farofa 
com 
abobrinha 
refogada 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa de tomate 
 
 
 
Role de frango c/ 
cenoura  
 
Brócolis ao alho e 
óleo 
Arroz  

= Normal 
 
 
 
= Normal 
 
= Normal 

Sopa de tomate 
 
 
 
Frango desfiado 
 
Brócolis batidinho 
Arroz papa 
 

Sopa de tomate 
 
 
 
Pasta de frango  
 
Purê de Brócolis  
Purê de batata 
 

Sopa  de 
tomate 

s/gordura 
 

= Normal c/ brocolis 
cozido 

= Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

s/sal 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 3 SEGUNDA 

ALMOÇO NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA RÚCULA, TOMATE SECO E 

CEBOLA MIGNON 
S/ sal: tomate cereja 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

PRATO PRINCIPAL 
 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Bife surpresa no forno c/ 
blanquet de peru e 
mussarela 
 
Purê de inhame 
Arroz c/ cenoura/ passas e 
ervilha fresca 
Feijão 

=Normal 
 

Carne moída 
 
 
 
Purê de inhame 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de carne 
 
 
 
Purê de inhame 
Purê de cenoura 
Caldo de feijão 

Sopa de batata  
/cenoura e chuchu 
liquidificada 

s/gordura 
 
 

= Normal 
bife à milanesa 
no forno c/ recheio de q. 
Minas e blanquet 

= Normal 
bife à milanesa 
no forno c/ recheio de 
q. Minas e blanquet 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal = Normal bife à milanesa 
no forno c/ recheio de q. 
Minas s/ sal 

= Normal bife à 
milanesa 
no forno c/ recheio de 
q. Minas s/ sal 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db   = Normal = Normal  = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
laxativa 
 

= Normal = Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
JANTAR NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 

Caldo verde 
 
Panqueca de frango e 
palmito 
 
Vagem japonesa com 
abobrinha 

= Normal 
 
= Normal 
 
 
= Normal 

Caldo verde 
liquidificado 
Panqueca de frango  
 
Purê de legumes 

Caldo verde liquidificado 
Pasta de frango 
Cabelinho de anjo 
 
Purê de legumes 

Caldo verde 
liquidificado 

s/gordura 
 

=Normal  
Panqueca 
com queijo minas ralado 

=Normal  
panqueca  
com queijo minas 
ralado 

 = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal 
Panqueca de frango, sem 
o palmito com ricota 
ralado 

=Normal Panqueca de 
frango, sem o palmito 
com ricota ralado 

 = SemiLíquida = Líquida 

Db   
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 3 TERÇA  

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA TOMATE REAL RECHEADO 

COM TOFÚ E GENGIBRE 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Truta grelhada com 
alecrim 
 
Suflê de cenoura 
Arroz 7 grãos 
Feijão 

= Normal 
 
 
= Normal 
 

Peixe desfiado 
Soufle cenoura 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de peixe 
Purê cenoura 
Purê de batata 
Caldo de feijão 

Sopa de Legumes 

s/gordura =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
s/sal 
 

=Normal =Normal = Pastosa = Semilíquida = Líquida 

Db  
 

=Normal =Normal = Pastosa = Semilíquida = Líquida 

Laxativa 
 

=Normal =Normal = Pastosa = Semilíquida = Líquida 

 
 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa cr. de abobrinha 
Strogonoff de carne  
Batata corada no forno 
Arroz  branco 

=Normal Sopa cr. de 
abobrinha 
Carne moída 
Purê de batata 
Arroz papa 
 
 

Sopa cr. de abobrinha 
Pasta de carne  
Purê de cenoura 
Purê de batata 
 

Sopa creme de 
abobrinha 

s/gordura 
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 
 
 

s/sal 
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida 
  

= Líquida 

Db   
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

Laxativa 
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 
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SEMANA 3 QUARTA  

 
ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA CENOURA RALADA, MILHO 

CONGELADO,  MAÇÃ  VERDE, 
GRÃO DE BICO E IOGURTE 

NATURAL DESNATADO 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Lasanha de frango c/ 
queijo mussarela 
 
Brócolis ao alho e óleo 
 

= Normal 
 
 
= Normal 
 

Lasanha de frango 
c/ queijo minas 
Brócolis batidinho 
 
 

Pasta de frango 
 
 
Purê de Brócolis  
Purê de cenoura 
Caldo de feijão 

Sopa de Legumes 

s/gordura 
 

= Normal 
lasanha c/  queijo minas 

= Normal 
lasanha c/  queijo 
minas 

= Pastosa lasanha c/  
queijo minas 

= SemiLíquida = Líquida 
 

s/sal 
 

= Normal 
 
lasanha com ricota 

= Normal 
lasanha com ricota 

=Pastosa lasanha  
ricota 

= SemilLíquida 
 

= Líquida 

Db   = Normal  = Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 
 

= Líquida 

laxativa = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 
 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
 
PRATO PROTÉICO 
 
GUARNIÇÃO 

Sopa de ervilha 
 
 
Mignon grelhado 
 
 
Quibebe gratinado no 
forno e  
berinjela salteada no 
azeite 
Arroz Integral 

= Normal 
 
 
= Norma 
 
 
= Normal  

Sopa de ervilha 
 
 
Carne moída 
 
 
Quibebe 
gratinado 
Arroz papa 
 

Sopa de ervilha 
 
 
Pasta de carne 
 
 
Quibebe 
Purê de batata 

Sopa de ervilha 

s/gordura 
 

=Normal quibebe  
com queijo minas 
berinjela cozida 

=Normal quibebe  
com queijo minas 

=Pastosa quibebe  
com queijo minas 

= SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal quibebe  
Com ricota 
 

=Normal quibebe  
Com ricotta 

=Pastosa quibebe  
Com ricota 

= SemiLíquida = Líquida 

Db   
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa =Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 3 QUINTA  

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA SAL. MANGA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

PRATO PRINCIPAL 
 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Kibe de forno com soja, 
ricota e passas 
Repolho refogado 
Arroz com lentilha cebola, 
dourada 

= Normal 
 
= Normal 

Kibe de forno com soja 
e ricota 
Purê de cenoura 
Cabelinho de anjo 
caldo de feijão 

Pasta de carne 
 
Purê de cenoura 
Cabelinho de anjo 
Caldo de Feijão 

Sopa de Legumes 

s/gordura 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db   

 
= Normal 
 

= Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
 
 
PRATO PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 

Sopa de feijão branco com 
cenoura e vagem 
 
 
Filé de frango com molho de 
mostarda 
 
Bertalha refogada 
Arroz 

= Normal 
 
 
 
= Normal 
 
 
 
= Normal 
 

Sopa de feijão branco 
com cenoura e vagem 
liquidificada 
 
Frango desfiado 
 
 
Creme de bertalha 
Arroz papa 
 
= Pastosa 

Sopa cr. de feijão 
branco com 
vagem/cenoura 
liquidificada 
Pasta de frango 
 
 
Purê batata 
Creme de bertalha 
 
= SemiLíquida  

Sopa cr. feijão 
branco cenoura 
e vagem 
liquidificada 
 
 
 
= Líquida 

s/gordura 
 
 

= Normal 
 

= Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 
 

= Normal 
s/molho mostarda 
c/molho branco light 

= Normal 
s/ molho 
mostarda 
c/molho branco 
light 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  
 

= Normal 
 

= Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa = Normal 
 

= Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 3 SEXTA  

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA SOJA TOMATE SECO E 

RÚCULA 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Carne assada ao molho 
madeira 
 
Gnoche de batata baroa 
ao sugo c/ queijo 
parmesão 
Couve refogada 
Feijão opcional 

= Normal 
 
 
= Normal 
 

Gnoche à bolonhesa 
 
 
Creme de couve 

Pasta de carne 
 
 
Creme couve 
Purê de batata 
Caldo de feijão 

Sopa de legumes 
 

s/gordura 
 
 

= Normal 
 Gnoche ao sugo c/ 
queijo minas ralado 
 

= Normal 
Gnoche ao sugo c/ 
queijo minas ralado 
 

= Normal 
Gnoche ao sugo c/ 
queijo minas ralado 
 

= SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 
 

= Normal 
Gnoche ao sugo c/ 
ricota ralado 

= Normal 
Gnoche ao sugo c/ 
ricota ralado 

= Normal 
Gnoche ao sugo c/ 
ricota ralado 

= SemiLíquida = Líquida 

Db   

 
=Normal =Normal =Normal = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa 
 

=Normal =Normal =Normal = SemiLíquida = Líquida 

 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa cr. de tomate 
 
Suflê de peixe (c/ 
clara e farinha 
integral) 
 
Ervilha torta 
Arroz c/ milho 
(congelado) 

= Normal 
 
= Normal 
 
 
 
= Normal 
 

Sopa cr. de tomate 
 
Peixe desfiado 
Purê de ervilha 
Arroz papa 

Sopa cr. De tomate 
 
Pasta de peixe 
Purê de batata 
Purê de ervilha 

Sopa cr. de Tomate 

s/gordura 
 

=Normal 
Nuggets de peixe c/ 
sal 

= Normal 
Nuggets de peixe c/ 
sal 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal 
Nuggets de peixe s/ 
sal 
arroz s/ milho 

= Normal 
Nuggets de peixe s/ 
sal 
arroz s/ milho 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  

 
= Normal = Normal = Pastosa 

 
= SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 3 SÁBADO 

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA ALFACE AMERICANA QUEIJO 

MINAS E CROUTONS 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Empadão de frango c/ 
requeijão 
 
 
Beterraba sauteé 
Arroz preto 
Feijão manteiga 

= Normal Frango desfiado 
 
 
 
Purê de beterraba 
Arroz papa 
Caldo de feijão manteiga 

Pasta de frango 
 
 
 
Purê de batata 
Purê de beterraba 
Caldo de feijão 
Manteiga 

Sopa de legumes 
 
 

s/gordura 
 

=Normal 
s/ empadão 
C/Frango grelhado 

=Normal 
s/ empadão 
C/Frango 
grelhado 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db   =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa creme palmito 
 
Iscas de carne aceboladas 
Couve-flor gratinada c/ 
parmesão 
Arroz colorido ( cenoura, 
salsa, milho congelado, 
amendoas) 

= Normal 
 
= Normal 
 
 
= Normal 
 

Sopa cr. Palmito 
 
Carne moída 
 
 
Couve-flor batidinha 
Arroz papa 
 

Sopa cr. Palmito 
 
Pasta de carne 
 
 
Purê batata 
Cr de couve-flor  

Sopa cr.palmito 

s/gordura 
 

N= Normal 
 Couve-flor gratinada com 
queijo minas 

N= Normal Couve-
flor gratinada com 
queijo minas 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

N= Normal 
Couve-flor gratinada ricota 
c/ sopa de legumes 

N= Normal Couve-
flor gratinada com 
ricota 
Sopa de legumes 

Sopa de legumes Sopa de legumes Sopa de legumes 

Db   N= Normal N= Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 
Laxativa 

N= Normal N= Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 3 DOMINGO  

ALMOÇO 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

SALADA VAGEM JAPONESA, AZEITONA 

PRETA E ALCAPARRAS 
S/SAL: Vagem ao 
vinagrete 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 
 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Frango assado 
(sobrecoxa) 
 
Noisete de legumes 
(batata, cenoura, chcuhu) 
vapor e salsa 
feijão  
Arroz integral 
 

= Normal 
 
 
= Normal 

Frango desfiado 
Arroz papa 
 
Purê de 
cenoura/chuchu 
caldo de feijão 

Pasta de frango 
 
 
Purê de cenoura/chuchu 
Cabelinho de anjo 
Caldo de feijão 
 

Sopa cr. de 
Legumes 

s/gordura 
 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal 
 

= Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db   

 
= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

 
 
JANTAR 
 

NORMAL BRANDA PASTOSA SEMI- LIQUIDA LIQUIDA 

ENTRADA 
 
PRATO 
PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa cr de abobora 
 
Escondidinho de aipim 
com soja 
 
Espinafre ao alho 
Arroz branco 

= Normal  
 
=Normal 
 
 
=Normal 

Sopa cr. de abobora 
 
Carne moída 
 
 
Cr.espinafre 
Arroz papa 
 

Sopa cr. de abobora 
 
Pasta de carne 
 
 
Cr. espinafre 
Purê de batata 
 

Sopa  cr. 
Abobora 

s/gordura 
 

= Normal  = Normal  = Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

s/sal 
 

= Normal  = Normal  = Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db   
 

= Normal = Normal = Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

Laxativa = Normal = Normal = Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 
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SEMANA 4 SEGUNDA  
ALMOÇO              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA                LIQUIDA 

SALADA Rúcu Canelone de berinjela (recheio de 
queijo cottage e tomate seco 

            XXXXXXXX            XXXXXXX            XXXXXXX                             XXXXXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 

 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Linguado ao molho de tomate  
 
 
Espinafre refogado 
Arroz 
Feijão 

=Normal 
 

Peixe desfiado 
 
 
Creme de espinafre 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de peixe 
 
 
Creme de espinafre 
Purê de cenoura 
Caldo de feijão 

Sopa de 
Legumes 

s/gordura 
 
 

=Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

s/sal =Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

Db   =Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

=Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

 
 
JANTAR              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA               LIQUIDA 

ENTRADA 
PRATO 
PRINCIPAL 

 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa de lentilha 
Peito de peru ao m. De laranja 
 
Vagem japonesa refogada 
Arroz  branco 

= Normal Lentilha liquidificado 
Frango desfiado 
Purê de batata 
Arroz papa 

Lentilha 
liquidificado 
Pasta de peito de peru 
Pure de batata 
Pure de chuchu 
 

Lentilha 
liquidificado 

s/gordura 
 

=Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

Db   
 

=Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

Laxativa =Normal 
 
 

=Normal 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



117 
 

SEMANA 4 TERÇA  

 

ALMOÇO              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA   LIQUIDA 

SALADA             Salada de Grãos 
          (grão de bico, feijão branco, soja) 

XXX   XXXXX XXX   XXXXXX XX      XXXXXXX               XXXXX 

PRATO 

PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Canelone de frango 
 
Brócolis refogado 
Feijão (opcional ) 

= Normal 
 
= Normal 
 

frango desfiado 
 
Purê de brócolis 
Cabelinho de anjo 
Caldo de feijão 

Pasta de frango 
Purê de brócolis 
Cabelinho de 
anjo 
Caldo de feijão 

Sopa creme  
de abóbora 
 

s/gordura =Normal 
canelone gratinado com queijo 
minas 

= Normal 
canelone gratinado 
com queijo minas 

= Pastosa 
canelone gratinado 
com queijo minas 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

s/sal 
 

=Normal 
canelone gratinado com queijo 
minas sem sal 

= Normal 
canelone gratinado 
com queijo minas 
sem sal 

= Pastosa 
canelone gratinado 
com queijo minas 
sem sal 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db  
 

=Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa 
 

=Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
JANTAR              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA                LIQUIDA 

ENTRADA 
 

PRATO 
PRINCIPAL 
 

GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa cr. de alho poro 
 
Lagarto redondo assado 
 
Farofa couve 
Arroz  Integral 

=Normal Sopa cr. de alho poro 
Carne moída 
Creme de couve 
Arroz   papa 

Sopa cr. de alho poro 
Pasta de carne  
Purê de cenoura 
Creme de couve 
 

Sopa creme  
de alho poro 

s/gordura 
 

= sem farofa, com couve 
refogada 

= Normal = Pastosa = SemiLíquida 
 

= Líquida 

s/sal =Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db   
 

= sem farofa, com couve 
refogada 

= Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxativa 
 

= sem farofa, com couve 
refogada 

= Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 4 QUARTA  

 
ALMOÇO              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA                LIQUIDA 

SALADA Rúcula, tomate cereja e 
chicória 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX              XXXX 

PRATO 
PRINCIPAL 

 
 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Rocambole de carne 
recheado com ricota e 
espinafre 
 
Abóbora saute 
Arroz 
Feijão 

= Normal Carne moida   
 
 
 
Arroz papa 
Quibebe  
Caldo de feijão 
 

Pasta de carne 
 
 
 
Purê de espinafre  
quibebe 
Caldo de feijão 

Sopa creme de 
espinafre 
 

s/gordura 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 

s/sal 
 

=Normal =Normal = Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db   =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Laxative =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 
 
JANTAR              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA             LIQUIDA 

ENTRADA 
 
 
PRATO 

PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Sopa de cenoura e bertalha 
 
 
Terrine de salmão 
 
 
Duchese de batata baroa  
Arroz 7 grãos 

= Normal Sopa de cenoura e 
bertalha 
 
 
Terrine de salmão 
 
Pure de batata baroa 
Arroz papa 
 

Sopa de cenoura e 
bertalha 
 
 
Terrine de salmão 
 
Pure de batata baroa 
Pure de bertalha 
 
 

Sopa de cenoura e 
bertalha  
 

s/gordura = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 

s/sal 
 

=Normal =Normal = Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db   =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
laxativa =Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 4 QUINTA  

 

ALMOÇO              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA                LIQUIDA 

SALADA   Manga, aipo e rúcula                  XXXXXXXX XX     XXXXXXX XXX    XXXXXX               XXXX 

PRATO 

PRINCIPAL 
 
 

GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sobrecoxa de frango assada 
ao alecrim 
 
 
Ervilha torta refogada 
Arroz com cenoura em cubos  
Feijão manteiga 

= Normal 
 
 
 
= Normal 

Frango desfiado 
 
 
 
Purê de cenoura c/ ervilha 
torta  
Arroz papa 
Caldo feijão manteiga 

Pasta de frango 
 
 
 
Purê de cenoura 
Pure de ervilha 
torta 
Caldo de Feijão 
manteiga 

Sopa  creme de 
ervilha  
 

s/gordura 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 

s/sal 
 

=Normal =Normal = Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

Db   
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

=Normal =Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
 
JANTAR              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA               LIQUIDA 

PRATO 
PRINCIPAL 

 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa creme de cebola 
 
 
 Ensopado de carne 
Aipim gratinado 
Arroz 

= Normal 
 

Sopa creme de cebola 
liquidificada 
Carne moida 
Purê de aipim 
Creme de espinafre  
Arroz papa 

Sopa creme de 
cebola 
liquidificada 
Pasta de carne 
Purê aipim 
Creme de espinafre  

Sopa creme 
cebola 
Liquidificada 

s/gordura 
 

= N c/molho branco light 
Normal 

=N c/molho branco 
light 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal 
c/molho branco light 

= N 
c/molho branco 
light 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  
 

= N sem aipim com 
espinafre refogado 

= N sem aipim com 
espinafre refogado 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 4 SEXTA  

ALMOÇO              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA               LIQUIDA 

SALADA S            Couve-flor e tomate cereja   XXX    XXXXX XXX   XXXXXX XXX   XXXXXX      X            XXX 

PRATO 
PRINCIPAL 

 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

File de frango ao molho de 
queijo 
 
Fuzilli temperado 
Cenoura baby 
Feijão opcional 

= Normal 
 
 

Frango desfiado 
Cabelinho de anjo 
Pure de cenoura 
Caldo de feijão 

Pasta de frango 
Pure de cenoura 
Cabelinho de anjo 
Caldo de feijão 

sopa de legumes 
(cenoura/ 
batata/ chuchu) 
Liquidificada 

s/gordura 
 
 

=Normal Frango com 
molho  branco e  ricota 
 

=Normal Frango com 
molho  branco e  
ricota 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Normal 
Frango com molho  branco 
e  ricota 
 

=Normal 
Frango com molho  
branco e  ricota 
 

=Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

Db   = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
Laxativa = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
 

JANTAR              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA                LIQUIDA 

ENTRADA 
 

 
 
PRATO PRINCIPAL 

 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa de Abóbora c/ 
agrião 
 
 
Peixe ao m. de maracujá 
Quiche de Legumes 
(brocolis/cebola)  
Arroz 
 

= Normal 
 
 
 
= Normal 
 

Sopa de Abóbora c/ 
agrião 
 
 
Peixe desfiado 
Suflê de legumes  
Arroz papa 
 

Sopa de Abóbora 
c/ agrião 
 
 
Pasta de peixe 
Purê de chuchu 
Purê de brocolis 

Sopa de 
Abóbora c/ 
agrião 
 

s/gordura 
 

=Normal 
c/ suflê de legumes 

= Normal 
c/ suflê de legumes 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal 
c/ suflê de legumes s/ sal 

= Normal 
c/ suflê de legumes 
s/sal 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db  = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa = Normal = Normal = SemiLíquida = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 4 SÁBADO  

ALMOÇO              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA              LIQUIDA 

SALADA Rad    Beterraba com milho 
(congelado) 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX               XXXX 

PRATO PRINCIPAL 
 

GUARNIÇÃO 
 
 
 

Strogonoff de frango 
 
 
 
Batata assada recheada q. 
Parmesão ralado 
Arroz  

= Normal 
 
 
 
=Normal 
 

Frango  desfiado 
 
 
 
Purê de batata 
Arroz papa 
Caldo de feijão  

Pasta de frango 
 
 
 
Purê de beterraba 
Purê de batata 
Caldo de feijão 
 

Sopa creme de  
couve flor 
Liquidificada 

s/gordura 
 

=N c/ queijo minas 
 

=Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

=Nc/ queijo minas s/ sal =Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

Db   
 

= Normal 
Sem arroz 

= Normal 
Sem arroz 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = SemiLíquida = SemiLíquida = Líquida 

 
JANTAR              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA                LIQUIDA 

ENTRADA 
 

PRATO PRINCIPAL 
 
GUARNIÇÃO 
 
 

Canja 
 
File mingon ao molho 
palmito 
 
Crepe de espinafre c/ 
amendoa 
Arroz c/ cenoura 

= Normal 
 
= Normal 
 
 
= Normal 

Canja  
 
Carne moída 
 
 
Crepe de   
espinafre batido 
c/         amendoa 
Arroz papa 

Canja liquidificada 
 
Pasta de carne 
 
Creme  de abobora 
Cr de espinafre  
= SemiLíquida 

Canja  

s/gordura 
 

= Normal = Normal 
 

= Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

s/sal 
 

= Normal 
File c/ molho sem palmito 
 
 

= Normal 
File c/ molho sem 
palmito 
 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 
 

Db   = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
laxativa = Normal = Normal = SemiLíquida = SemiLíquida = Líquida 
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SEMANA 4 DOMINGO  

 
ALMOÇO              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA              LIQUIDA 

SALADA Ceasar salad (com croutons) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X           XXX 

ENTRADA 
PRATO PRINCIPAL 

 
GUARNIÇÃO 

 
 

Peixe grelhado 
Legumes sautee 
(corte noisete) 
Arroz Branco 
Feijão 

= N 
 
 

Peixe desfiado 
Purê de chuchu 
Pure de cenoura 
Arroz papa 
Caldo de feijão 

Pasta de peixe 
Purê de cenoura 
Purê de chuchu 
Caldo de feijão 
 

Sopa  de 
cenoura/ 
batata/ 
chuchu 
Liquidificada 

s/gordura 
 

= N 
 

= N 
 

= P  = SL = L 

s/sal = N 
 

= N 
 

= P  = SL = L 

Db   
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

laxativa 
 

= Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 

 
JANTAR              NORMAL            BRANDA             PASTOSA              SEMI- LIQUIDA             LIQUIDA 

ENTRADA 
 

PRATO PRINCIPAL 
 
 

 
GUARNIÇÃO 
 
 
 

Sopa de lentilha 
 
File de frango a pizzaiolo 
(queijo mussarela e 
orégano) 
 
Bertalha refogada 
Arroz  integral 

= Normal Sopa de Lentilha 
 
Frango desfiado 
 
 
 
Bertalha batida 
Pure de abobora 
Arroz  branco papa 
 

Sopa de lentilha 
 
Pasta de frango 
 
 
 
Purê de bertalha 
Purê de abobora 
 

Sopa  de 
Lentilha 

s/gordura 
 

= Normal 
File de frango c/ queijo 
minas 
 

= Normal 
File de frango c/ 
queijo minas 
 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida 
 

= Líquida 

s/sal 
 

= N 
File de frango c/ queijo 
minas sem sal 

= N 
File de frango c/ 
queijo minas sem 
sal 

= Pastosa 
 

= SemiLíquida = Líquida 

Db   = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
Laxativa = Normal = Normal = Pastosa = SemiLíquida = Líquida 
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            Anexo 2 

Derivados de glicosinolatos detectados por fração 

volátil das amostras estudadas 
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Quadro 1: Derivados de glicosinolatos detectados por fração volátil da amostra brócolis fresco 

in natura. 

  TR- Tempo de retenção   tr- traços 

TR 

(min) AMOSTRA BRÓCOLIS  FRESCO Área relativa (%) 

 

Substância 

  Isotiocianatos  

3,9 Isotiocianato de alila 0,63 

5,3 Isotiocianato de 3-butenila 0,20 

 Sulfetos  

4,5 2-prepenil-metil-dissulfeto Tr 

5,2 Trissulfeto de dimetila 0,10 

7,5 Dissulfeto de metiltiometila 0,06 

 Álcoois  

5,6 Acetato de 3-hexeno-1-ol 0,17 

9,8 1-Tridecanol 0,41 

11,1 Dodecanol 0,06 

14,63 2-hexenil-1-octanol 0,13 

16,97 Hexadecanol 0,12 

19 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadeceno-1-ol 0,63 

 Aldeídos  

6,3 Benzenoacetaldeído Tr 

7,1 n-nonanal 0,26 

10,2 2,4-decadienal 0,12 

12,7 Tridecanal 0,19 

13,9 Tetradecanal 3,66 

15,2 Pentadecanal 3,56 

16,4 Hexadecanal 0,07 

17 9,17-octadecadienal 0,12 

 Hidrocarbonetos  

9,9 Dodecano 0,2 

10,7 1,2-diidro-1,1,6-trimetil naftaleno 0,08 

16,9 1,4-eicosadieno 2,51 

20,8 Docasano 0,31 

18,4 n-eicosano 0,2 

19,1  Eneicosano  0,34 

21,6 Tricosano 0,38 

22,4 Tetracosano 0,33 

22,7 Pentacosano 1,22 

 Ésteres  

7,0 Éster metílico do ácido benzóico 0,07 

8,9 Valerato de 3-hexenila 0,1 
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9,0 Isovalerato de 3-hexenila 0,08 

10,4 3-hexanoato de hexenila 0,11 

14,2 Fenilacetato de 3-hexenila 0,18 

15,3 Éster metílico do ácido hexadecanóico 0,61 

15,6 Hexa-hidro-farnesol 0,33 

22,7 Ftalato 0,32 

 Terpenos  

8,8 beta-ciclocitral 0,21 

17,6 Isofitol 0,93 

19,3  Fitol 18,26 

 Nitrilas  

8,6 5 metil pentanonitrila 0,12 

9,1 Benzenopropanonitrila 0,09 

   

 Cetonas  

11,9 6,10-dimetila-5,9-undecadieno-2-ona 0,12 

12,2 2-butila-5,9-undecadieno-2-ona 0,06 

12,3 beta-ionona 0,62 

15,1 Pentadecanona 0,22 

16,2 2-hexadecanona 1,32 

16,6 Hexahidroxifarnesil acetone 3,81 

 

Ácidos Carboxílicos 

 10,4 Éster 3 hexenila do ácido hexanóico 0,11 

13,3 Ácido dodecanóico 0,07 

15,7 Ácido tetradecanóico 0,81 

18,05 Ácido hexadenóico 6,23 

18,6 ácido heptadecanóico  0,49 

19,4 ácido 9,12-octadecadienóico 1,27 

19,9   Ácido octadecanóico 1,4 

 Não identificado  

8,3 Não identificado 0,07 

8,7 Não identificado 0,19 

9,6 Não identificado 0,69 

10,1 Não identificado 0,12 

10,9 Não identificado tr 

13,4 Não identificado Tr 

13,6 Não identificado Tr 

16 Não identificado 0,79 

16,7 Não identificado 1,88 

16,8 Não identificado 0,80 

17,7 Não identificado Tr 

19,2 Não identificado 0,85 

19,5 Não identificado 0,60 
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Quadro 2: Derivados de glicosinolatos detectados por fração volátil da amostra de brócolis da 

etapa de armazenamento. 

TR 

(min) AMOSTRA A Área relativa (%) 

  Substância   

 Isotiocianatos  

5,3 isotiocianato de 3-butenila Tr 

11,7 isotiocianato butila 0,24 

 Nitrilas  

8,6 5 metil tio-pentanonitrila 1,20 

9,1 Benzenopropanonitrila 0,18 

 Álcoois  

6,6 1-octanol 0,10 

8,1 1-nonanol 0,13 

8,9 2-metil-2-dodecanol 0,12 

11,1 Dodecanol 0,07 

11,7 2-metil-2-dodecanol 0,09 

12,6 2,6-di-tert-butil-2-cresol 0,19 

16,9 Hexadecanol 0,50 

15,3 hexa-hidro-farnesol 0,82 

14,1 2-metil-2-dodecanol 0,08 

14,63 2-hexil-1-octanol 0,06 

21,6 1-eicosanol 0,09 

23,1 Eneicosanol 0,14 

 Terpenos  

17,5 Isofitol 0,74 

19,2 Fitol 17,59 

24,7 Farnesol 0,20 

 Aldeídos  

6,3 Benzenoacetaldeído 0,37 

7,1 n-nonanal 0,11 

11,4 Dodecanal 0,13 

10,2 2,4-decadienal 0,12 

12,7 Tridecanal 0,14 

13,9 Tetradecanal 2,52 

15,1 Pentadecanal 0,13 

16,2 Hexadecanal 0,08 

16,97 9,17-octadecadienal 0,27 

 Hidrocarbonetos  

9,9 Dodecano 0,15 

18 n-eicosano 0,28 

19 Eicosano 0,74 
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11,2 Tridecano  0,18 

13,7 Tetradecano Tr 

16,8 1,4-eicosadieno 1,07 

19,9 Docosano 0,13 

20,8 Tricosano 0,18 

22,4 Pentacosano 1,32 

23,2 Hexacosano 0,14 

23,6 Heptacoseno 0,23 

23,9 Heptacosano 1,90 

24,5 Octacoseno 0,06 

24,6 Octacosano 0,98 

25,1 Nonacoseno 0,12 

25,3 Nonacosano 27,33 

25,9 Triaconteno 0,18 

26,2 Tetracontano 0,48 

27,1 Eneitriacontano 0,28 

 Ácido Carboxílico  

12,8 Éster metílico do ácido dodecanóico 0,39 

13,3 Ácido dodecanóico 0,18 

15,6 Ácido tetradecanóico 0,41 

17,7 Ácido hexadenóico 2,41 

18,3 Ácido heptadecanóico 0,25 

19,3 Ácido 9,12-octadecadienóico 0,11 

19,5 Ácido octadecanóico 0,22 

 Ésteres  

17 Éster metílico do ácido hexadecatrienóico 0,65 

17,3 Éster metílico do ácido hexadecanóico 0,30 

14,7 Salicilato de hexila 1,11 

18,95 Éster do ácido do linoleico 0,44 

22,7 Ftalato 0,98 

 Cetonas  

12,3 Beta-ionona 1,36 

16 2-hexadecanona 0,08 

11,9 6,10-dimetila-5,9-undecadieno-2-ona 0,35 

14,9 Pentadecanona 0,45 

 Não identificado  

9,6 não identificado 0,58 

10,1 não identificado 0,84 

10,9 não identificado 0,89 

12,9 não identificado 0,90 

11,3 não identificado 0,91 
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12 não identificado 0,48 

13,5 não identificado 2,89 

13,6 não identificado 3,78 

16,6 não identificado 1,36 

17,6 não identificado 1,08 

18,1 não identificado 1,36 

18,2 não identificado 2,64 

18,9 não identificado 1,75 

19,4 não identificado 0,60 

27 não identificado 4,80 

28,8 não identificado 2,70 

30,1 não identificado 1,40 

  TR- Tempo de retenção   tr- traços 

 

Quadro 3 : Derivados de glicosinolatos detectados por fração volátil da amostra de brócolis da 

etapa de preparo. 

TR 

(min) AMOSTRA P Área relativa (%) 

  Substância   

 Nitrilas  

8,5 5-metil tio-pentanonitrila 4,58 

9,1 Benzenopropanonitrila 0,40 

 Hidrocarbonetos  

3,4 Diclorometano 3,45 

22,4 Pentacosano 0,86 

23,09 Heptacosano 0,98 

24,06 Octacosano 0,82 

25,4 Nonocosano 38,41 

 Aldeídos  

13,95 Tetradecanal 1,62 

15,1 Pentadecanal 0,86 

 Álcoois  

13,99 2-hexyl-1-octanol 1,44 

 Ácido Carboxílico  

17,6 Ácido hexadenóico 4,94 

 Ésteres  

22,6 Ftalato 4,04 

 Não identificado  

2,8 Não identificado 1,05 

3,1 Não identificado 0,12 

3,6 Não identificado 1,78 
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9,8 Não identificado 1,46 

12 Não identificado 1,13 

14,6 Não identificado 1,81 

15,5 Não identificado 1,33 

15,69 Não identificado 1,42 

16,02 Não identificado 1,41 

16,3 Não identificado 1,84 

16,8 Não identificado 1,55 

18,2 Não identificado 2,06 

18,5 Não identificado 1,84 

19 Não identificado 1,28 

19,3 Não identificado 1,89 

19,5 Não identificado 1,33 

19,8 Não identificado 0,99 

20,7 Não identificado 1,26 

20,9 Não identificado 1,99 

21,6 Não identificado 1,15 

22,06 Não identificado 1,42 

24,6 Não identificado 1,57 

24,7 Não identificado 1,14 

24,9 Não identificado 1,59 

25,9 Não identificado 1,40 

27 Não identificado 1,79 

  TR- Tempo de retenção   tr- traços 

 

Quadro 4: Derivados de glicosinolatos detectados por fração volátil da amostra de brócolis da 

etapa  de manutenção em balcão térmico. 

TR 

(min) AMOSTRA M Área relativa (%) 

  Substância   

 Sulfetos  

5,2 Dimetil trissulfeto 0,07 

5,3 Trissulfeto de metila Tr 

 Nitrilas  

8,5 5 metiltio-pentanonitrila 0,37 

9,1 Benzenopropanonitrila 0,07 

 Aldeídos  

6,3 Benzoacetaldeído Tr 

7,1 Nonanal 0,38 

8,01 Formaldeído 0,32 

8,6 Decanal 0,29 

10,2 2,4-decadienal 0,13 
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12,7 Tridecanal 0,41 

13,9 Tetradecanal 2,82 

15,1 Pentadecanal 1,62 

16,8 1,4-eicosadieno 0,54 

 Hidrocarbonetos  

9,9 Tridecano 0,16 

11,2 Tridecano 0,35 

18 n-eicosano 0,25 

19 Eneicosano 0,33 

19,9 Docosano 0,22 

20,7 Tricosano 0,21 

22,4 Pentacosano 1,05 

23,2 Hexacosano 0,18 

23,6 Heptacoseno 0,81 

23,9 Heptacosano 0,33 

24,6 Octacosano 0,81 

25,4 Nonocosano 34,73 

25,9 Triaconteno 0,22 

26,2 Triacontano 0,35 

27,1 Eneitriacontano 0,20 

 Álcoois  

11 Dodecanol 0,49 

13,8 Tetradecano 0,13 

14,6 2-hexyl-1-octanol 0,54 

17,5 Isofitol 0,22 

19,8 Fitol 0,66 

24,7 Farnesol 0,23 

16,4 3,7,11,13-tetrametil-2-hexadeceno-1-ol  

 Ácido Carboxílico  

13,3 Ácido dodecanóico 9,21 

15,5 Ácido tetradecanóico 1,04 

16,6 Ácido pentadenóico 2,17 

17,05 Éster metílico do ácido hexadecatrienóico 0,24 

17,6 Ácido hexadenóico 5,16 

19,36 Ácido 9,12-octadecadienóico 0,81 

 Ésteres  

22,6 Ftalato 0,84 

 Cetonas  

11,9 6,10-dimetila-5,9-undecadieno-2-ona 0,18 

12,3 Beta-ionona 0,10 

14,9 Pentadecanona 0,47 

16,02 2-hexadecanona 0,75 

16,5 Hexahidroxifarnesil acetona 0,11 
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 Não Identificado  

2,8 Não identificado  7,52 

3,1 Não identificado 0,05 

3,4 Não identificado 0,64 

4,4 Não identificado 0,09 

4,5 Não identificado 0,10 

10,8 Não identificado 0,18 

10,9 Não identificado 0,66 

11,3 Não identificado 0,16 

11,4 Não identificado 0,11 

12,04 Não identificado 2,54 

13,4 Não identificado 0,09 

13,5 Não identificado 0,13 

13,6 Não identificado 0,07 

13,7 Não identificado 0,17 

14 Não identificado 0,27 

14,5 Não identificado 0,20 

15,6 Não identificado 0,78 

16,3 Não identificado 0,80 

17,2 Não identificado 0,38 

17,3 Não identificado 0,27 

17,4 Não identificado 0,43 

18,05 Não identificado 1,29 

18,1 Não identificado 0,29 

18,2 Não identificado 2,90 

18,5 Não identificado 0,25 

19,3 Não identificado 1,19 

19,5 Não identificado 1,26 

22 Não identificado 0,42 

23 Não identificado 1,35 

23,09 Não identificado 1,76 

27 Não identificado 3,15 

  TR- Tempo de retenção   tr- traços 
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Quadro 5: Derivados de glicosinolatos detectados por fração volátil da amostra de brócolis da 

etapa de distribuição após reaquecimento em micro-ondas. 

TR 

(min) AMOSTRA DR Área relativa (%) 

  Substância   

 Sulfetos  

4,4 2-propenil-metil-dissulfeto 0,06 

5,2 Trissulfeto de dimetila  0,25 

 Nitrilas 

 4,5 1-etilmetil-benzeno 0,18 

8,5 5 metil tio-pentanonitrila 0,20 

9,1 Benzenopropanonitrila 0,27 

 Álcoois  

9,9 Dodecano 0,20 

11 Dodecanol 0,25 

11,2 Tetradecano 3,40 

14,6 2-hexil-1-octanol 0,29 

17,6 Isofitol 0,48 

19,8 Fitol 0,66 

24,7 Farnesol 0,23 

 Aldeídos  

10,2 2,4-decadienal 0,19 

11,4 Dodecanal 0,62 

12,7 Tridecanal 0,12 

13,9 Tetradecanal 2,35 

15,1 Pentadecanal 10,39 

16 2-hexadecanona 0,22 

16,4 Hexahidroxofarnesil acetona 0,16 

 Cetonas  

11,9 6,10-dimetila-5,9-undecadieno-2-ona tr 

12,3 Beta-ionona tr 

14,9 Pentadecanona 0,13 

 Ácido Carboxílico  

13,3 Ácido dodecanóico 3,93 

15,5 Ácido tetradecanóico 1,37 

17 Éster metílico do ácido hexadecatrienóico 0,43 

17,3 Éster metílico do ácido hexadecanóico 0,64 

17,7 Ácido hexadenóico 0,51 

19,36 Ácido 9,12-octadecadienóico 0,81 

 Hidrocarbonetos  

18 n-eicosano 0,07 

19 Eneicosano 0,33 

19,9 Docosano 0,22 
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20,7 Tricosano 0,21 

22,4 Pentacosano 1,05 

23,2 Hexacosano 0,18 

23,9 Heptacosano 0,33 

23,6 Heptacoseno 0,81 

24,6 Octacosano 0,81 

25,4 Nonocosano 34,73 

25,9 Triaconteno 0,22 

26,2 Triacontano 0,35 

27,1 Eneitriacontano 0,20 

 Ésteres  

14,7 Salicilato de hexila 0,94 

22,6 Ftalato 0,84 

 Não identificado  

8 Não identificado 3,75 

11,3 Não identificado 0,15 

12 Não identificado 0,36 

12,9 Não identificado 0,15 

13,5 Não identificado 4,10 

13,6 Não identificado 2,46 

16,3 Não identificado 2,14 

17,5 Não identificado Tr 

18,1 Não identificado 0,47 

18,2 Não identificado 0,90 

18,5 Não identificado 0,20 

19,3 Não identificado 2,19 

19,5 Não identificado 2,26 

23 Não identificado 2,35 

23,09 Não identificado 2,76 

22 Não identificado 2,42 

27 Não identificado 3,20 

  TR- Tempo de retenção   tr- traços 
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    ANEXO 3 

Termo de consentimento 
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