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1. RESUMO 

O Diabetes Mellitus é uma doença que possui como fisiopatologia deficiência na 

produção e na utilização de insulina pelo corpo. O Yacon (Smallanthus sonchifolius) 

possui em sua composição fibras solúveis (frutooligossacarídeos), os quais têm a 

capacidade de reduzir a resposta glicêmica pós-prandial. Portanto, o presente estudo 

tem por objetivo avaliar a resposta glicêmica de diabéticos tipo 2 após ingerirem suco 

de laranja adicionado de Yacon. Para isto, foi desenvolvido o suco de laranja com 

adição de Yacon, determinada a composição centesimal e realizada uma análise 

sensorial do mesmo. Será aferida a glicemia de diabéticos tipo 2 após ingerirem o 

suco desenvolvido. Foi conduzida estatística com aplicação do teste de t-student para 

amostras pareadas (p ≤ 0,05) para analisar os resultados da análise sensorial. Os 

resultados parciais apontaram que o suco de laranja com adição de Yacon, em relação 

ao somente pasteurizado, evidenciou uma redução de aproximadamente 11% no teor 

de carboidratos e 100% no teor de lipídeos, em contrapartida houve um aumento de 

63% na quantidade de fibras. Já na análise sensorial ficou evidente que o suco 

desenvolvido foi aprovado, pois apresentou notas acima de 4 quanto a aceitação e 

acima de 3 quanto a intenção de compra, resultados correspondentes à aprovação do 

produto.  

2. INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus tipo 2 é decorrente de uma resistência à insulina (redução 

da sensibilidade tecidual à insulina) combinado com defeitos nas células β 

pancreáticas (liberação atrasada ou inadequada de insulina) (FRANZ, 2005). 

As fibras solúveis influenciam de maneira positiva no índice glicêmico dos 

alimentos fazendo com que este reduza (ANDERSON, 2003); sendo o Yacon 

(Smallanthus sonchifolius) um exemplo de alimento rico em fibras com baixo índice 

glicêmico tornando-se conhecido por apresentar propriedades medicinais com o poder 

de reduzir os níveis de glicose sanguínea, podendo ser consumido in natura bem 

como na forma industrializada de sucos e outros produtos (RODRIGUES e cols., 

2011). Sendo assim, o Yacon é indicado quanto à prevenção e tratamento de doenças 

crônicas envolvendo estresse oxidativo, particularmente o Diabetes Mellitus 

(MARTINS; DELMASCHIO; CORDEIRO, 2011). Portanto, o presente estudo torna-se 

essencial afim de desenvolver um novo produto para diabéticos, que auxilie no 

tratamento dietoterápico, sendo que é interessante que o mesmo seja um suco já que 

existe deficiência na literatura quanto a este tipo de alimento adicionado de Yacon.  



3. OBJETIVOS  

Objetivo Geral: Avaliar a resposta glicêmica de diabéticos tipo 2 à ingestão do suco 

de laranja adicionado de Yacon. Objetivos Específicos: Desenvolvimento e 

padronização de um suco de laranja adicionado de Yacon; Realização da composição 

centesimal do suco desenvolvido; Aplicação de um teste de aceitabilidade referente 

ao suco desenvolvido. 

4. METODOLOGIA 

A elaboração do suco de laranja adicionado de Yacon foi realizada utilizando a 

mesma metodologia adotada por Teixeira e cols. (2009), bem como a metodologia do 

ensaio clínico referenciará os mesmos autores. A composição centesimal do produto 

foi determinada utilizando da mesma metodologia preconizada pelo Instituto Adolf Lutz 

(BRASIL, 2005). Já a análise sensorial foi realizada utilizando a metodologia proposta 

por Stone e Sidel (1993). 

 5. DESENVOLVIMENTO 

Foi desenvolvido o suco de laranja adicionado de Yacon (amostra modificada), 

utilizando como base um suco de laranja pasteurizado sem adição de açúcar (amostra 

padrão). Foi determinada a composição centesimal tanto do suco pasteurizado, 

quanto do suco desenvolvido em relação à quantidade de umidade (através do 

método de Estufa a 105ºC), de cinzas totais (método de Mufla a 550ºC), de proteína 

(método de Micro-Kjeldahl), de lipídeo (método de Soxhlet), de fibras (método de 

Weender) e de carboidrato (método de Lane-Aynon). Realizou-se uma análise 

sensorial com 120 participantes para verificar a aceitação (utilizando uma escala 

hedônica de nove pontos) e a intenção de compra (utilizando uma escala hedônica de 

sete pontos) de ambos os produtos. Será realizado um ensaio clínico com 20 

diabéticos do tipo 2 na clínica de Nutrição da UNAERP utilizando tanto a amostra 

padrão, quanto a amostra modificada em dois dias alternados, onde serão realizados 

testes glicêmicos em jejum e 30, 60 e 120 minutos após ter ingerido as amostras, os 

testes serão aferidos através de punção nas extremidades dos dedos com auxílio de 

glicosímetro portátil. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Se compararmos os sucos, verificou-se uma redução ínfima de 

aproximadamente 0,31% no teor de umidade da amostra modificada em relação a 

padrão e um aumento de 26,67% no teor de cinzas totais, mas pode-se verificar 

também que o teor de proteínas permaneceu o mesmo tanto em um suco quanto no 



outro. Porém, a porcentagem dos componentes que mais chamam atenção é a 

quantidade de carboidratos, lipídeos e fibras presente nos sucos, sendo que no suco 

com adição de Yacon em relação ao suco somente pasteurizado houve uma redução 

de 11% no teor de carboidrato e 100% no teor de lipídeos, em contrapartida o teor de 

fibras foi aumentado em 63% em relação ao suco original.  

A análise sensorial evidenciou que a amostra padrão apresentou melhor 

aceitação pelos avaliados nos quesitos aparência (p < 0,001), cor (p < 0,001), textura 

(0,001), aroma (p 0,006), sabor (p < 0,001), impressão global (p < 0,001), intenção de 

compra (p < 0,001). Contudo, ambos os sucos foram aprovados e apresentaram 

intenção de compra favorável. Desta forma, o produto desenvolvido poderia ser 

comercializado com facilidade, acarretando em benefícios para os consumidores 

diabéticos. 

A coleta de dados do ensaio clínico está em andamento, para verificar possível 

ação funcional do Yacon sobre o índice glicêmico dos diabéticos tipo 2. 
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