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A pesquisa foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Nutrição (PPGN) 

no âmbito do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições (NUPPRE) 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É resultado da dissertação de 

mestrado defendida pela nutricionista Camila Vieira Tiecher, em agosto de 2019, sob 

orientação da professora Ana Carolina Fernandes e coorientação da professora Greyce 

Luci Bernardo. O estudo foi apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 

do Estado de Santa Catarina (FAPESC) por meio da concessão de bolsa de mestrado 

à aluna.  

Teve como objetivo adaptar, testar e avaliar qualitativamente as características 

sensoriais de receitas culinárias do programa Nutrição e Culinária na Cozinha (NCC) a 

serem utilizadas em uma intervenção com foco no desenvolvimento das habilidades 

culinárias de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2).  

O DM2 é uma doença crônica caracterizada pelo estado de hiperglicemia 

(glicose elevada no sangue). O tratamento do DM2 envolve a adoção de práticas 

alimentares saudáveis. O índice glicêmico (IG) expressa como os carboidratos 

presentes em cada alimento influenciam na glicose sanguínea. E, a carga glicêmica 

(CG), considerando a quantidade ingerida do alimento na refeição e seu respectivo IG, 

mede o impacto do alimento consumido na glicose sanguínea. Nesse sentido, estudos 

demonstram que a substituição de alimentos de alto IG e CG por alimentos de baixo IG 

e CG podem melhorar o controle glicêmico de indivíduos com DM2. Ainda, o 



desenvolvimento de habilidades culinárias está associado a hábitos alimentares mais 

saudáveis.  

Nesse contexto, destaca-se o programa NCC, estudo brasileiro que inclui 

nutrição e prática culinária, e que apresentou como resultado aumento no uso de frutas, 

legumes e verduras (FLV) por estudantes universitários. No entanto, observou-se a 

ausência de métodos para adaptação de receitas culinárias em estudos de intervenção 

culinária aplicados a indivíduos com DM2.  

Diante dessa situação, foram analisadas 32 receitas culinárias do programa NCC 

e, para tanto, foi criada uma árvore decisória para verificar a necessidade de adaptação 

ou substituição por uma nova receita com base no IG dos alimentos. As receitas 

culinárias que apresentavam alimentos de alto ou médio IG (>56) foram adaptadas. Na 

etapa seguinte, as receitas culinárias adaptadas foram testadas no Laboratório de 

Técnica Dietética da Universidade Federal de Santa Catarina e verificou-se a 

adequação das características sensoriais quanto ao preparo por meio de oficina de 

consenso composta por nutricionistas que discutiram as inadequações das receitas 

culinárias até atingir o consenso.  

Na etapa seguinte foi realizada a adaptação do receituário culinário conforme 

especificidades do público-alvo, tempo de preparo, medidas caseiras, técnicas de 

cocção e, utensílios e ingredientes a serem utilizados. Ainda, nutricionistas com 

experiência em culinária, analisaram a redação, a facilidade para leitura, a interpretação 

e a clareza dos receituários culinários. As receitas culinárias adaptadas foram avaliadas 

qualitativamente, por meio de grupos focais, com indivíduos com DM2 que expuseram 

suas opiniões e sugestões de melhorias sobre as preparações culinárias por eles 

degustadas. Com as receitas culinárias aprovadas pelo público-alvo foi calculado o IG 

e CG das preparações com auxílio das tabelas internacionais e nacional de índice 

glicêmico.  

Das trinta e duas receitas culinárias do programa NCC, dezoito foram adaptadas 

e, as principais alterações foram a substituição do arroz e do macarrão pela couve-flor 

picada cozida com alho e a abobrinha em tira selada, e o uso de frutas e especiarias 

para saborizar sobremesas sem açúcar ou adoçantes. As receitas culinárias adaptadas 

apresentaram baixo IG, baixa CG por porção da receita e baixa CG por refeição. Todas 

as receitas culinárias degustadas pelos indivíduos com DM2 nos grupos focais foram 

aprovadas com exceção do painço com salsinha, que foi excluída. Os participantes 

destacaram o uso adequado de ervas e especiarias em substituição ao sal nas 

preparações salgadas e ao açúcar nas preparações doces.  



Dentre os principais resultados destaca-se a metodologia de adaptação de 

receitas culinárias desenvolvida neste estudo que podem auxiliar na adaptação de 

outras receitas culinárias e, ainda pode ser utilizado para orientar futuras pesquisas que 

focam no desenvolvimento de habilidades culinárias para outras populações e situações 

de saúde.  

Além disso, os resultados desta pesquisa mostraram que, considerando o baixo 

índice glicêmico dos alimentos é possível obter refeições completas e bem aceitas pelo 

público-alvo. Nesse sentido, as receitas culinárias adaptadas podem ser incorporadas 

a programas de intervenção culinária para o desenvolvimento de hábitos alimentares 

mais saudáveis que contribuam para o controle glicêmico, bem como para a elaboração 

de dietas prescritas por nutricionistas.  
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