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Introdução

Desde a década de 50 o mundo todo tem passado por 
uma série de transformações, das quais a globalização e 
a urbanização são as mais perceptíveis ditando a cada 
individuo mudanças de comportamento visando uma 
adequação ao novo estilo de vida que exige uma 
otimização do tempo disponível. As expectativas de 
consumo sugerem escolhas de alimentos mais 
condizentes com a disponibilidade de tempo, embora 
sejam menos satisfatórias ao paladar e ao aporte 
nutritivo em decorrência da redução da qualidade dos 
alimentos, excessivamente industrializados [1]. 

Quando o assunto é alimentação diária, alguns 
cuidados na hora de escolher devem ser considerados 
uma vez que mesmo dispondo de pouco tempo para as 
refeições, nosso organismo continua necessitando de 
energia para o seu bom funcionamento sob pena de 
sintomas que acabam por reduzir o ritmo de vida da 
sociedade moderna, como cansaço, depressão e 
irritação, ou mais comumente uma forma de estresse 
[2]. Baseado nessas condições os alimentos funcionais 
fazem parte de uma nova concepção de hábito 
alimentar, pois é através de uma boa e saudável 
alimentação que prevenimos as doenças, pois os 
alimentos funcionais apresentam propriedades benéficas 
além das nutricionais básicas, sendo apresentadas em 
forma de alimentos comuns.

Ainda de acordo com Moraes & Colla [2], alimentos 
funcionais são todos os alimentos ou bebidas que, 
consumidos na alimentação cotidiana, podem trazer 
benefícios fisiológicos específicos, graças à presença de 
ingredientes fisiologicamente saudáveis.

Assim um alimento pode ser considerado funcional 
se for demonstrado que o mesmo pode afetar 
beneficamente uma ou mais funções alvo no corpo, 
além de possuir os adequados efeitos nutricionais, de 
maneira que seja tanto relevante para o bem-estar e a 
saúde quanto para a redução de risco de uma doença.

Os alimentos funcionais possuem componentes 
considerados de fundamental importância na 
manutenção da saúde onde se encontram as fibras, que 
possuem em sua composição celulose, hemicelulose, 
gomas, pectinas e mucilagens, que quando ingeridas 
regularmente exercem uma série de boas ações sobre o 
aparelho digestório [3]; os probióticos, que ao serem 
administrados em quantidades adequadas conferem 
benefício à saúde do hospedeiro, pois atuam no controle 
da microbiota intestinal e inibem o crescimento de 
microrganismos patogênicos [4]; Os antioxidantes que 
atuam na redução de lesões causadas pelos radicais 
livres que acontecem em decorrência das reações 
metabólicas [5]; os ácidos graxos insaturados, com 
funções especiais em componente estrutural das 
membranas celulares e do tecido cerebral e nervoso [6]. 
Vale destacar a importância da soja visto que estudos 
têm demonstrado que o consumo de produtos derivados 



desta leguminosa está associado à redução do risco de 
inúmeras doenças, além de ser uma excelente fonte de 
minerais como ferro, potássio, fósforo, cálcio e 
vitaminas do complexo B [7]. Todas estas substâncias 
atuam como principais contribuintes na promoção da 
saúde visando um aumento na qualidade de vida do 
indivíduo.

Metodologia

Apresentação expositiva dialogada em stand com 
auxílio de banners, distribuição de folders sobre alimentos 
funcionais no evento SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho) promovido pela 
empresa CONTAX-PE, de 27 a 29 de abril de 2009, cujo 
evento teve como objetivo principal apresentar aos/às 
colaboradores/as da empresa stands com divulgação de 
cursos superiores de diversas universidades/faculdades do 
estado de Pernambuco, além de demonstrações de 
apresentações culturais e folclóricas, dinâmicas com 
premiações e momentos de laser. Dentre os stands 
montados um foi utilizado por uma equipe de alunos/as 
do Departamento de Ciências Domésticas da UFRPE.

Foi elaborada e promovida a degustação de uma bebida 
utilizando ingredientes como iogurte natural, mamão, 
aveia e mel, no intuito de demonstrar de forma simples e 
bem elaborada um exemplo de preparação com 
ingredientes com propriedades funcionais.

Resultados e Discussão

Nos três dias do evento foi distribuída em torno de 
1.000 (um mil) folders com orientações aos/as 
colaboradores/as da empresa CONTAX-PE sobre a 
importância de uma alimentação saudável aplicada ao dia-
a-dia de trabalhadores/as com intensa jornada de trabalho, 
cujo tempo para realizar as refeições é curto.

Um aspecto bastante relevante foi a observação e 
curiosidade dos/as colaboradores/as em degustar a bebida 
preparada, os/as quais demonstraram satisfação pelo sabor 
agradável e pela praticidade de preparo.

Considerações Finais

A participação no evento foi de grande importância, 
pois vem alertar aos/as visitantes sobre a importância da 
mudança de hábitos alimentares e inclusão de alimentos 
com propriedades funcionais que não faziam parte do 
cardápio das pessoas interessadas. Além disso, o evento 
proporcionou aos/às alunos/as uma oportunidade valiosa 
de contribuir com a reflexão sobre alimentos saudáveis 
para manter a saúde, proporcionando assim melhoria na 
qualidade de vida do público visitante.
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