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Objetivos Propostos

Conceituar e entender as diferentes classificações
para fibras
Diferenciar e conhecer as principais características
de fibra solúvel de insolúvel
Avaliar de forma crítica as recomendações de
ingestão
Conhecer as principais características das fibras
Dimensionar a importância dietética e as fontes das
principais fibras na alimentação humana
Correlacionar o consumo de fibra à saúde
Entender a relação entre fibras e as principais
doenças crônicas não transmissíveis
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Introdução

O que são as Fibras?
As fibras da dieta são um grupo
de componentes alimentares
resistentes a ação das enzimas
digestivas,
encontrada
principalmente
em
frutas,
vegetais e cereais.

Mistura única de componentes
bioativos:
Amidos resistentes,
Vitaminas,
Minerais,
Fitoquímicos e
Antioxidantes
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Definições de Fibras

As fibras da dieta são polímeros de carboidratos com 10 ou
mais unidades monoméricas que não são hidrolizadas pelas
enzimas digestivas ao longo do intestino (van der KAMP et al.
2010).
Fazem parte da fibra alimentar (IOM, 2001):
A celulose,
a pectina,
as hemiceluloses,
as gomas,
as β-glucanas,
o amido resistente,
oligossacarídeos como rafinose e estaquiose
frutanas como frutooligossacarídeos e inulina
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Definições de Fibras

Anvisa
(Resolução RDC n.40 de 21/03/2001)
“qualquer material comestível que não seja
hidrolisado pelas enzimas endógenas do trato
digestivo e determinado segundo os métodos
publicados pela AOAC (Association of Official
Analytical Chemists) em sua edição mais recente”
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Definições de Fibras

Fibras funcionais
carboidratos não-digeríveis, isolados que exercem efeitos benéficos ao
indivíduo;
São frações isoladas ou extraídas usando-se processos químicos,
enzimáticos ou aquosos;
celulose,
lignina,
hemiceluloses,
pectina,
β-glucanos,
gomas,
oligossacarídeos ou psilium.
Amido resistente manufaturado e polissacarídeos como
polidextrose,
produtos de origem animal como quitina e quitosanas, artrópodes
como caranguejo e lagosta.
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Definições de Fibras

Fibra alimentar total
É a soma da fibra alimentar e a fibra
funcional
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Classificação das Fibras

Classificação Química:
carboidratos complexos (polissacarídeos),
com exceção da lignina, que é um polifenol.
Diferem pelos resíduos de açúcar (glicose,
galactose, manose e algumas pentoses) que
compõem e pelo arranjo destes.
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Classificação das Fibras
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Classificação dos Componentes Químicos das Fibras
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Classificação das Fibras

As principais categorias botânicas:
celulose,
hemicelulose,
pectina,
gomas,
mucilagens
e lignina.
Em relação aos seus efeitos fisiológicos:
solúveis ou viscosas
insolúveis ou não viscosas,
fermentáveis
não fermentáveis
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Classificação das Fibras
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Classificação dos Efeitos Fisiológicos das Fibras
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Classificação das Fibras
Estrutura dos principais polissacarídeos
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Recomendação de Ingestão

No Brasil
Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição
(SBAN)
20g ou de 8 a 10g/1.000 kcal.
Nos Estados Unidos,
Baseado
na
ocorrência
de
doenças
cardiovasculares,
ingestão adequada (AI) de 14 g/1.000 kcal,
independentemente do estágio de vida e do
estado fisiológico.

14

R

15

Características das Fibras

Indigeríveis no intestino Humano;
Completamente ou parcialmente fermentadas;
Formam nutrientes para os colonócitos
(bactérias colônicas)
Propriedades funcionais
Propriedades tecnológicas
Efeito sobre o metabolismo da glicose, dos
lipídios e sobre a biodisponibilidade de
minerais
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Características das Fibras

Viscosidade:
funções da
digestório

porção

superior

do

trato

Fermentabilidade:
porção inferior do intestino grosso,
dependente do tipo de fibra dietária
dependente da microbiota intestinal
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Características das Fibras

Propriedades Físicas:
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Características das Fibras

Efeitos da Fibra sobre o bolo fecal:
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Dietética e Fibras

A localização do componente das fibras
extraída do vegetal
consumida intacta
a parede celular precisa primeiramente ser
rompida para que seu efeito possa ser exercido
Aspectos de acesso da parede celular às enzimas
digestivas:
tamanho da partícula,
processo de cocção,
processamento
mastigação
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Dietética e Fibras
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Onde Encontrar as Fibras?

Celulose:
polpa e casca de frutas,
caule e folha de hortaliças,
revestimento de grãos,
sementes e nozes
Vários farelos de grãos
(aveia, cevada e centeio)
Hemicelulose:
São encontradas nos grãos de cereais e
vegetais

21
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Onde Encontrar as Fibras?
Pectinas:
Frutas e vegetais (5-10%);
frutas cítricas e maças (15- 30%)

Lignina:
Vegetais formados por raízes,
cenoura,
Trigo
Frutas consumidas com sementes (morango)
Rafinose, estaquiose e verbascos
Cereais, raízes e tubérculos
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Onde Encontrar as Fibras?

Gomas (goma arábica, guar, tracante e outras)
Encontrada na farinha de aveia, cevada e leguminosas
Gomas xantanas – bactérias
Mucilagens
Psilium mucilagem muito viscosa originária da casca da
semente do psilium
Quitina e Quitosana
carapaças de crustáceos (caranguejo, camarão e lagosta),
algas verdes, leveduras, fungos, esporos e algas marrons
Inulina, Oligofrutose
extraídas da sacarose ou purificadas das raízes da chicória
Frutooligossacarídeo
trigo, centeio, aspargos, cebola, chicória, alcachofra, raiz do
yacon e hidrólise enzimática da raiz do almeirão
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Onde Encontrar as Fibras?

β-Glicanas
aveia, cevada, fungos e algas
Polissacarídeos de algas
Alginatos, caragenanas e ágar, algas marinhas vermelhas
Amido Resistente (AR)
Ocorre naturalmente nos alimentos ou podem ser produzidos
da modificação do amido durante o processamento deste.
AR Fibra Alimentar
AR I - grão inteiros ou parcialmente moído de cereais,
leguminosas e sementes
AR II - bananas e batatas, crus
AR Fibra Funcional
AR III - retrogradação de batatas cozidas, pães e cereais
matinais
AR IV - Amido modificado quimicamente

24
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Fibras e Saúde

A diminuição de fibras na dieta predispõe a
uma maior incidência de número de doenças e
surgimentos de alterações de saúde típicas das
culturas ocidentais
A fibra tem alto valor na prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis
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Fibras e Saúde

Constipação,
Hemorróidas,
Câncer de cólon,
Doença do refluxo gastroesofágico,
Ulcera duodenal,
Diverticulite,
Modulação da obesidade
Modulação da Diabetes
Hipertensão arterial sistêmica (HAS)
Composição da microbiota intestinal
Integridade funcional do trato gastrintestinal
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Efeitos Benéfico das fibras
alimentares

⇩
Absorção de Água

⇩
⇧ Saciedade

⇩

⇩
Gel

⇩ da Absorção de Lipídios

Fibra Solúvel

⇩

⇩ da Glicose Pós-Prandial

Retardo do Esvaziamento Gástrico

27
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Fibras e Saúde

28

Efeitos Benéfico das fibras
alimentares
Efeito Laxativo

Fermentação Bacteriana

⇩
⇧ Bactérias Intestinais

⇩

⇩
⇧ Bolo Fecal

⇧ Peristaltismo Intestinal

⇩

⇩

⇧ Estimulação mecânica

Fibra Solúvel

Fermentação
Pectina

100%

Gomas

100%

Mucilagens 100%

28

R

Fibras e Saúde

29

Efeitos Benéfico das fibras
alimentares
Efeito Laxativo
Fibra Insolúvel

Fermentação

⇩

Celulose

30%

Absorção de Água

Lignina

0%

⇩
⇧ Estimulação mecânica

⇩
⇧ Peristaltismo Intestinal
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Efeitos Benéfico das fibras alimentares
Ligação com Sais Biliares
Fibra Solúvel
⇩
Adsorção com Sais Biliares

⇩
⇩ absorção de Sais Biliares

⇩

⇩
⇩ Circulação Êntero-Hepática

⇩ Colesterol Sanguíneo
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Fibras e Saúde

Efeitos Benéfico das fibras alimentares
Produção de AGCC
Fibra Solúvel
⇩
Fermentação Bacteriana
⇩
Acetato

Propionato

Produção de AGCC Butirato

⇩

⇩

⇩

Inibição da HMG-CoA
Redutase

Energia para Enterócitos

Energia
(5 a 10%)

⇩

Trofismo Colônico

⇩ Colesterol
Sanguíneo

⇩

⇩
⇩ da Diarréia
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Alimentação Ocidental

32

Microbiota

Rica em Proteína e gordura e baixa em fibras e CHO
fermentáveis
⇩Firmicutes
Eubacterium, Roseburia e Faecalibacterium spp
⇧Proteobactérias
Bilophila spp. e E. coli = Inflamação
Bacteroides = Inflamação
⇧[ ] de AGCC = ⇩Enterobactérias Patógenas
Shigella spp e Escherichia spp
Dieta de baixa gordura e rica em fibras
⇧Firmicutes
⇩Actinobacterias e Bacteroides.
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Microbiota

Utilização de Prebióticos e de Fibras da Dieta
Inulina
⇧ Bifidobacterium e/ou Lactobacillus spp
⇩ Bacteróides-Prevotella, Clostridium histolyticum
lituseburense
⇧ integridade
⇧ Função da Mucosa Intestinal
⇧ Imunidade
⇧ AGCC
⇩ Interação com Patógenos

e

C.

Alcachofra de Jerusalém (Helianthus tuberosus),
Chicória (Cichoriumintubus)

33
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Fibras e Saúde

Microbiota
Resumo
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Fibras e Intestino Grosso
⇧ o volume fecal

35

Intestino

⇧ frequência das defecações
⇩ tempo do trânsito intestinal dos alimentos
alteram a microflora;
Baixa ingestão de fibras:
⇧ divertículos e consequentemente diverticulites.
Hemorróidas são conseqüências da constipação
intestinal.
Fibras insolúveis ⇧ aceleração do trânsito intestinal
Fibras solúveis ⇩ aceleração do TI
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Intestino
Resumo
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Efeitos fisiológicos das fibras alimentares

36
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Obesidade

Dietas ricas em fibras podem auxiliar na diminuição, controle
e tratamento da obesidade
Diminuição da ingestão calórica favorece mais o balanço
energético negativo do que a atividade física
Fibras solúveis e insolúveis (mistura)
⇧ saciedade
⇩ a fome
⇩ ingestão calórica
Estímulo secreção salivar e suco gástrico = Saciedade por
maior necessidade de mastigação
⇩ velocidade de esvaziamento gástrico e distensão
Efeito sobre GLPY, Colecistoquina, Gastrina
Resposta glicêmica
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Obesidade
Resumo
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Efeitos fisiológicos das fibras alimentares

38

R Fibras e Saúde

39

Doenças Inflamatórias
Intestinais

Doença Inflamatória Intestinal - IBD
grupo de doença inflamatória crônica idiopática do sistema gastrointestinal.
doença de Crohn (CD - Crohn’s disease)
colite ulcerativa (UC - ulcerative colitis)
diminuição do consumo de alimentos como milho, arroz, trigo, cereais,
vegetais crucíferos, e leite
Consumo de fibras
acetato (50-60%),
propionato (20-25%)
butirato (15-20%)
⇩ = Gênese de distúrbios intestinais
⇧ = diminuição da inflamação
oligofrutose, galacto-oligossacarídeos e lactulose
frutooligossacarídeos (FOS)
⇧ bifidobactérias fecais ⇨ F. Prausnitzii
galacto-oligossacarídeos (GOS)

39
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Doenças Inflamatórias
Intestinais

Uso de fibras para indivíduos com IBD
⇩ citocinas pró-inflamatórias,
⇩ intracelular de STAT-2
⇩ sinalização de NF-kB,
⇩
marcadores
inflamatórios
para
o
MADCAM-1
⇧libertação da citocina imunorreguladora de
IL-10
24g/dia = ⇩ 40% de risco de CD
frutas, vegetais hortícolas e crucíferos
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Cardiovascular

⇧ frutas e legumes que contêm antioxidantes e
são naturalmente ricos em fibras
antioxidantes, como as vitaminas E e C, βcaroteno e ubiquinona (coenzima Q10)
Diminuição do risco de DCV
⇧ ácidos graxos monoinsaturados (MUFA)
⇧ N-3 e N-6 PUFA,
⇧ vitaminas do complexo B,
⇧ Vitamina E, carotenoides,
⇧ carboidratos de baixo índice glicêmico,
⇧ fibras
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Cardiovascular

Efeitos indiretos da fibra sobre as DCV
Efeitos indiretos da Fibra da Dieta sobre as DCVs
•Menor densidade energética;
•Aumento da saciação e da saciedade;
Controle do Peso
•Diminuição da absorção de macronutrientes;
Corporal
• Alteração da secreção de hormônios intestinais e
pancreáticos

Tolerância à
glicose

•Controle da glicemia pós-prandial;
•Fator de proteção ao diabetes tipo 2 da fibra insolúvel;
•Melhora da resposta glicêmica pós prandial na
presença de β-glucana, psyllium e goma guar’
•Diminuição da expressão de proteína C-reativa no
consumo de alimentos de baixo índice glicêmico

42
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Cardiovascular

Efeitos indiretos da fibra sobre as DCV
Efeitos indiretos da Fibra da Dieta sobre as DCVs
Sensibilidade à
insulina

Marcadores
Inflamatórios

Proteínas
Aterogênicas

• Diminuição da secreção pós prandial de insulina
como efeito da presença de β-glucana, psyllium e
goma guar
• Proteína C-reativa - Expressão inversamente
proporcional ao consumo de fibras. Provavelmente por
retardar a absorção de glucose, modulação da resposta
as citocinas, diminuição do estresse oxidativo e da
inflamação, e da produção de citocinas antiinflamatórias pela melhora do perfil da microbiota
intestinal.
• Reduções na apolipoproteína B (LDL) sem afetar
apolipoproteína A I (HDL)
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Cardiovascular

Ações conhecidas da fibra na dieta sobre o
metabolismo de lipídios no ser humano
Local

Atuação sobre

Efeito

Sangue

Lipemia pós-prandial
Insulinemia pós-prandial
Lipoproteína pós-prandial
Colesterol de Jejum
LDL de Jejum

Diminui
Diminui
Não altera
Diminui
Diminui

Dieta

Densidade energética
Consumo de lipídios

Diminui
Diminui

Tecidos periféricos

Sensibilidade à insulina

Aumenta

44

R Fibras e Saúde

45

Cardiovascular

Ações conhecidas da fibra na dieta sobre o
metabolismo de lipídios no ser humano
Local

Atuação sobre

Efeito

Fígado e Bile

Colesterol / Captação de lipoproteína
Colesterol/ síntese de bile
Lipogênese
Secreção de lipídios biliares
Digestão e absorção de lipídios e
esteróis

Aumenta
Aumenta
Diminui
Aumenta
Diminui

Intestino Delgado

Produção de ácidos graxos de cadeia
curta

Aumenta

Excreção fecal

Gordura, Colesterol
Ácidos Biliares

Aumenta
Aumenta

Intestino parte alta

45
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Cardiovascular

Redução da secreção de VLDL
Aumento da remoção de VLDL do plasma
Diminuição na conversão de VLDL para LDL
Aumento da taxa catabólica da fração ApoB
da LDL- colesterol
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Colesterol

Certas fibras alimentares, diminuem a
reabsorção dos ácidos biliares e, como
resultado, aumentam a síntese hepática de
ácidos biliares a partir do colesterol.
A Fibra pode ser, portanto, usada para reduzir
a concentração plasmática de colesterol
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Colesterol

Efeitos das fibras nos níveis de colesterol:

48
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Glicemia

Redução da velocidade do esvaziamento
gástrico
Propriedade de viscosidade, retardando a
digestão, difusão de nutrientes e ação das
enzimas digestivas
fibras solúveis goma de guar e β-glucana
Pectina diminui a resposta glicêmica
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Glicemia

Potenciais modos de ação das fibras sobre as respostas
glicêmicas agudas ou a longo prazo
Comentário

Ressalva

Substituição
dos
carboidratos

Circunstância

Susceptíveis a reduzir a
carga de carboidratos e
assim a carga glicêmica e
insulinêmica

Alto
consumo
de
carboidratos pode inibir este
efeito;
Respostas insulínica tende a
permanecem linear com a
dose

Adição aos
alimentos e à
dieta

De um modo geral não tem
qualquer efeito sobre a carga
de carboidrato, mas pode
diminuir
a
carga
da
glicemia. Isto corresponde a
uma redução no índice
glicémico.

O tamanho da redução no
índice
glicémico
pode
depender da fonte e do
estado de processamento do
carboidrato dos alimentos.
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Glicemia

Potenciais modos de ação das fibras sobre as respostas
glicêmicas agudas ou a longo prazo
Comentário

Ressalva

Viscosidade

Circunstância

Viscosidade
in
vivo
explica
redução
da
glicemia, quando a fibra é
solúvel.

Algumas fibras viscosas não
são palatáveis e o seu uso na
forma sólida pode ser perigoso.
A viscosidade in vitro não é
preditiva da viscosidade in vivo

Gelatinização

Podem
retardar
o
esvaziamento gástrico, a
disponibilidade de água,
enzimas e produtos de
digestão, por isso, podem
diminuir a resposta da
glicose no sangue.

Mais eficaz em alimentos
sólidos, onde a fibra pode ser
utilizada
em
diferentes
concentrações,
pois
em
alimentos líquidos é pouco
provável sua utilização em
quantidade eficiente devido à
propriedade de gelificação e a
pouca palatabilidade.

51
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Glicemia

Potenciais modos de ação das fibras sobre as respostas
glicêmicas agudas ou a longo prazo
Comentário

Ressalva

Mix de Fibras

Circunstância

O acréscimo de várias fibras
ao alimento de forma a
granel, pode retardar o
esvaziamento gástrico, ou
acelerar
o
movimento
peristáltico diminuindo o
índice glicêmico global.

Quando o mix de fibras
possuir baixa fermentação e
se consumido em altas doses,
principalmente
se
a
consistência for muito fina,
podem contribuir para a
constipação.

Fermentação

Contribui para a diminuição
da glicemia na segunda
refeição.

A fermentação ocorre tarde
demais para afetar a resposta
pós-prandial
aguda
em
pessoas
não
expostas
recentemente à fibra.
O mecanismo ainda não está
completamente elucidado
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Glicemia

Potenciais modos de ação das fibras sobre as respostas
glicêmicas agudas ou a longo prazo
Circunstância
Substituto de
gorduras

Comentário

Ressalva

Redução da exposição à
gorduras
que
poderiam
prejudicar a sensibilidade à
insulina, pode provocar a
diminuição da glicemia,
aumentando a eliminação de
glicose a partir da circulação.

Deve ser tomado o cuidado
na manutenção, ingestão e
disponibilidade de ácidos
graxos poli-insaturados.
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Glicemia

Outra fibra de importância no controle do
diabetes são os amidos resistente (Resistant
Starch - RS).
Excesso na ingestão de fibras:
⇩ da absorção de cálcio e vitaminas A, D, E e K,
⇧ produção dos gases intestinais,
⇧ desconforto abdominal
farmacocinética de algumas drogas,
constipação intestinal
surgimento de fecaloma

54
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Câncer

20% de pectina de maçã e 20% pectina cítrica
⇩ação cancerígena induzida pelo azoximetano no cólon
intestinal
⇩tumores cólon induzidos por 1,2-dimetil-hidrazina
Fibras insolúveis
⇧absorção de eventuais agentes cancerígenos,
prevenindo o câncer de cólon
Aumento da massa, volume e maciez das fezes diluem os
carcinógenos.
Redução do pH intestinal promovido pela fermentação
reduz a atividade das enzimas microbianas, reduzindo a
produção de ácidos biliares secundários, especialmente o
ácido litocólico
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Câncer

Redução da duração do tempo de trânsito e,
conseqüentemente,
da
exposição
a
carcinogênicos.
Redução da formação de potenciais
carcinogênicos a partir dos ácidos biliares.
Diluição dos carcinogênicos pelo aumento do
volume das fezes, pela capacidade de fixar
água, esteróis, gorduras, e os próprios ácidos
biliares.
Alteração da flora intestinal.
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Câncer
Resumo
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Efeitos Fisiológicos das Fibras Alimentares
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100g
Alimento

Fonte

58

Tabela

Fibra por porção (g)

% RD

% RD

Cereal All Bran Kellogs ®
Pinhão (cozido)

TACO
TACO

Fibra
Alimentar
33,0
15,6

Feijão roxo (cru)
Abacate (cru)

TACO

33,9

135,6

25,0

8,5

33,9

TACO

6,3

25,2

120,0

7,6

30,2

Goiaba branca
Feijão preto (cru)

TACO

6,3

25,2

120,0

7,6

30,2

TACO

30,0

120,0

25,0

7,5

30,0

Feijão carioca (cozido)
Feijão preto, cozido

TACO

8,5

34,0

80,0

6,8

27,2

TACO

8,4

33,6

80,0

6,7

26,9

Goiaba
Tremoço (cru)

USDA

5,6

22,4

120,0

6,7

26,9

TACO

32,4

129,6

20,0

6,5

25,9

Farelo de trigo
Ameixa preta

USDA

42,0

168,0

15,0

6,3

25,2

USDA

12,0

48,0

50,0

6,0

24,0

Pipoca ioki manteiga ®
Linhaça (semente)

USDA

6,0

24,0

100,0

6,0

24,0

TACO

33,6

134,4

15,0

5,0

20,2

Amendoim (cru)

TACO

8,0

32,0

60,0

4,8

19,2

25g
132,0
62,4

Porção
Usual
30,0
60,0

Fibra
Alimentar
9,9
9,4

25g
39,6
37,4
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Panorama
Qual a real Importância da Fibra para a alimentação
e para o metabolismo?
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R
“ Toda ação humana,
quer se torne positiva ou
negativa, precisa depender
de motivação. "!!!
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Dalai Lama
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Divulgue Nutrição
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A saúde do Mundo AGRADECE…
@renatomnunez
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