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NACIONAL STARCH

Os consumidores estão cada vez mais cons-
cientes da importância da qualidade dos 

alimentos que ingerem e em busca de uma dieta 
balanceada e uma alimentação saudável associa-
da a prática de exercícios. 

Hoje em dia procuram atividades e produtos 
que ajudam a cuidar da saúde e que promovam 
o bem-estar, para minimizar as conseqüências da 
vida moderna e evitar os riscos para sua saúde. 

Dentre os riscos e doenças mais comuns da 
vida cotidiana, que atingem grande parte da po-
pulação, pode-se destacar o mau hábito alimen-
tar, conseqüência da falta de tempo e disciplina 
das pessoas em manter uma alimentação balan-
ceada, o sedentarismo, o aumento do stress pela 
correria do dia-a-dia e preocupações cotidianas, e 
principalmente os problemas crônicos de saúde, 
como obesidade, diabetes, hipertensão e os vários 
tipos de câncer. A escolha correta de alimentos 
com atributos nutricionais específicos para cada 
fase da vida do consumidor e na proporção corre-
ta,  pode contribuir de maneira significativa na 
prevenção destes problemas de saúde. 

E, é claro, o mercado brasileiro tem se movi-
mentado fortemente para atender a necessidade 
dos consumidores em busca de saudabilidade. A 
indústria de alimentos seguindo esta tendência 
tem invadido as prateleiras dos supermercados 
com inúmeros produtos com apelo saudável: 
com fibras, com redução de calorias e gorduras, 
enriquecidos com vitaminas e minerais, produ-
tos funcionais, naturais e orgânicos. Produtos 

dirigidos a saúde e bem-estar cresceram 30% 
nos últimos três anos e já representam 40% dos 
lançamentos de produtos no mercado brasileiro, 
segundo dados da Mintel e Euromonitor.

Um fato importante é que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) recomenda que 
mais do que 55% da energia ingerida pelo ser 
humano seja proveniente de carboidratos. E 
por isso precisamos nos preocupar com o tipo 
de carboidrato que estaremos ingerindo. As 
fibras são carboidratos bons, com várias ações 
benéficas para o organismo, quando consumi-
das em quantidades adequadas, que vão desde 
a estimulação do funcionamento do intestino 
até a prevenção de doenças do cólon. E, hoje, o 
consumo de fibra alimentar está entre 3g/dia/
pessoa, bem abaixo da recomendação diária, de 
25 a 30 gramas para adultos. 

AmIDO RESISTENTE: A 
“fIbRA” DO fuTuRO, 
pOIS ASSOCIA SAúDE  
AO pRAzER 

O amido resistente se tornou um dos tópicos 
mais procurados e estudados por pesquisado-
res da área da saúde ao redor do mundo. Eles 
têm atraído grande interesse exatamente pelo 
benefício de saudabilidade e suas propriedades 
funcionais para o organismo humano.

Hoje, a fibra é reconhecida como um com-

Um amido qUe é 
mUito mais do qUe 
Uma simples fibra
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ponente essencial na saúde e bem-estar. Num futuro próxi- 
mo, os consumidores reconhecerão e procurarão amido 
resistente como uma maneira conveniente e deliciosa 
para manter seu peso, energia e viver tão saudável quanto 
podem ser. O consumo regular de amido resistente pode 
aumentar consideravelmente os níveis de fibra na dieta.

Para auxiliar o entendimento sobre amido resistente, 
esse artigo resume os principais benefícios desse ingrediente 
inovador, explicando como, onde e quando pode ser utiliza-
do, com base em mais de 100 estudos clínicos feitos pela  
National Starch Food Innovation com os seus amidos resistentes 
Hi-Maize e Novelose.

AmIDO RESISTENTE  
COmO fONTE DE fIbRAS

Os amidos resistentes possuem vantagens especificas 
que vão além dos benefícios amplos à saúde das fibras 
solúveis e insolúveis. Estudos clínicos demonstraram que 
o amido resistente têm propriedades semelhantes à fibra. 
Ambos mostram benefícios fisiológicos em humanos e podem 
prevenir doenças. Como outras formas de fibra alimentar, 
o amido resistente quando ingerido pelas pessoas passa 
através do intestino delgado e não é absorvido pelo orga-
nismo, oferecendo uma variedade de efeitos fisiológicos 
no intestino grosso.

As fibras hoje utilizadas geralmente são de coloração 
escura e tem sabor característico. Quando utilizadas em 
alimentos processados de baixa umidade, como bolos, 
pães, massas, barras de cereais e biscoitos, absorvem 
muita água durante o processo de fabricação, modifi-
cando as características organolépticas do produto e 
também prejudicando a textura final que durante a vida 
de prateleira é intensificada. 

Já o amido resistente quando utilizado em alimentos 
processados permite a incorporação de alta quantidade 
de fibra sem perder o sabor ou alterar a textura e a cor, 
tornando um alimento rico em fibra mais parecido com o 
tradicional. E isso pode contribuir significativamente com 
o aumento do consumo de fibras na dieta dos brasileiros. 

Veja o comparativo de algumas fontes de fibras disponíveis 
no mercado e seu pode de absorção de água:

O amido resistente é bem tolerado, com um limite de 
ingestão que pode chegar até 100g por dia sem provocar 
efeitos colaterais, como inchaço e flatulências, que são 
normalmente provocados pelas outras fibras comuns que 
são fermentáveis. 

umA DIGESTãO mAIS SAuDáVEL
A fermentação do amido resistente promove a saú-

de digestiva devido a seus benefícios específicos que o 
tornam particularmente valioso para a saúde do cólon. 
A fermentação provoca a redução do pH e um ligeiro au-
mento do volume fecal, onde ambos são benéficos para 
a saúde do cólon.  

O amido resistente, naturalmente, produz mais bu-
tirato (um ácido graxo de cadeia curta) do que outras 
fibras comuns. O butirato é a fonte de energia preferencial 
para as células do cólon saudável e tem demonstrado ter 
propriedades antiinflamatórias e anti-cancerígenas. 

um AmIDO COm  
pROpRIEDADES pREbIóTICAS

O intestino grosso contém centenas de diferentes 
tipos de bactérias, algumas promovem a saúde do mesmo 
e outras não. O termo “prebiótico” tem sido definido 
como um ingrediente alimentar não digerível que afeta 
beneficamente o hospedeiro por estimular seletivamen-
te o crescimento e/ou atividade de bactérias no cólon. 
Estudos clínicos mostraram que o amido resistente tem 
propriedades prebióticas e incentiva o crescimento de 
bactérias benéficas.

pROmOVE umA REDuçãO 
CALóRICA DOS ALImENTOS E 
AjuDA NO CONTROLE DE pESO

Alimentos contendo amido resistente podem proporcio-
nar uma alta redução calórica, auxiliando no desenvolvimen-
to de formulações de produtos light, mantendo as mesmas 
características do produto referência. Isso porque o amido 

resistente contém menos calorias do 
que a farinha de trigo e quando utili-
zado em sua substituição, reduz o teor 
calórico dos alimentos. Por isso é o 
ingrediente ideal para alimentos voltados 
para controle de peso. 

Além disso, estudos clínicos mos-
tram que com o consumo de uma 
fonte comercial de amido resistente, 
o corpo queima a gordura como fonte 
de energia no lugar do carboidrato. O 
impacto do aumento da queima de gor-
dura no peso e na composição corporal 
durante um longo período de tempo é 
promissor, mas ainda não confirmado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Farinha de trigo

HI-MAIZE 260

Farelo de trigo

NOVELOSE 330

Farelo de milho

Farelo de aveia

Fibra de trigo

Celulose

Fibra de aveia

(g água/ g amostra)

OBS: Novelose e Hi Maize são os amidos resistentes 
da National Starch Food Innovation
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ENERGIA LIbERADA  
AO LONGO DO TEmpO

Diferente do amido comum, que é rapidamente absor-
vido no intestino delgado, a energia proveniente do amido 
resistente é liberada durante um longo período de tempo. 
Parte do amido resistente é digerido no intestino delgado 
e parte é fermentado no intestino grosso durante muitas 
horas, liberando assim energia, como ácidos graxos de ca-
deia curta e outros subprodutos para o organismo. Estudos 
comprovam que o amido resistente pode ajuda a equilibrar 
a sua energia nas primeiras horas após uma refeição.

National Starch & Chemical Industrial Ltda.
Rua José Alves de Oliveira, 1.000 

13213-105 - Jundiaí, SP
Tel.: (11) 3927-7100

www.foodinnovation.com

Propriedades Nutricionais Hi-Maize 
Novelose

Fibra 
Solúvel

Fibra 
Insolúvel

Insolúvel em água + - +
Fermentabilidade +++ +++ -
Produção de AGCC +++ +++ -
Aumenta a produção de butirato +++ +++ -
Redução do pH fecal +++ +++ -
Aumento da umidade fecal ++ ++ -
Aumento da massa fecal (seca) +++ + +++
Redução do tempo de transito fecal +++ + +++

Fibra inteligente com 5 benefícios para a saúde:
controle da curva glicêmica, gerenciamento
de energia, redução calórica, propriedade
prebiótica e digestão saudável

Fibra inteligente com baixo
teor calórico e excelente 
agente de textura

Fibra inteligente com 5 benefícios para a saúde:
controle da curva glicêmica, gerenciamento
de energia, redução calórica, propriedade
prebiótica e digestão saudável

Fibra inteligente com baixo
teor calórico e excelente 
agente de textura

AuxILIA A REDuçãO DA 
RESpOSTA GLICêmICA

O amido resistente ajuda a manter os níveis de açúcar 
no sangue através de vários mecanismos. Ao substituir a 
farinha de trigo em um alimento, a quantidade de açúcar 
absorvida e que vai para o sangue é menor, o que contribui 
para uma menor resposta glicêmica no organismo e, con- 
seqüentemente, uma menor resposta insulínica. Além dis-
so, a fermentação do amido resistente no intestino grosso 
aumenta a sensibilidade à insulina em indivíduos saudáveis. 

Estudos clínicos mostram que alimentos que contêm 
amido resistente ajudam a manter níveis saudáveis de 
açúcar no sangue e reduzem a resposta glicêmica, quando 
comparados com o alimento padrão. 

Veja abaixo a comparação entre uma absorção de 
açúcar comum e com amido resistente:
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Intestino delgado
Amilase pancreática

Reação de glicose ou
Reação glicêmica
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AmIDO RESISTENTE:  
A pRóxImA GERAçãO pARA 
ALImENTOS SAuDáVEIS

Hi-Maize 260 e Novelose 480 representam a última 
geração de soluções da National Starch Food Innovation  
para sua boa nutrição. Centenas de estudos foram con-
cluídos nesta última década, demonstrando e compro-
vando a ampla gama de benefícios para a saúde destes 
amidos resistentes.

Hoje, o Hi-Maize 260 da National Starch é o único 
amido resistente com estudos clínicos comprovatórios 
no mundo. 

Muitas das alegações de saúde e benefícios do Hi-Maize 
260 são baseadas em seu uso como fonte de fibras em ali-
mentos. Nota-se, contudo, que os verdadeiros benefícios 
do Hi-Maize 260 vão além de seu status como uma fibra 
simples, mas sim a combinação dos efeitos fisiológicos 
do amido resistente. Dentre os seus principais benefícios 
comprovados, podemos destacar a redução calórica e ajuda no 
controle e manutenção do peso, resposta glicêmica, gerencia-
mento da energia, digestão saudável e propriedades prebióticas.

Veja no quadro abaixo o comparativo dos principais bene-
ficios dos Hi-Maize 26 e Novelose vs outras fibras:

 

descarte 

Alimento 

estômago 
Digestão/Absorção 
rápida e completa 

(amido rapidamente digerido) 

 
Intestino
grosso
ou cólon

Intestino
delgado

Digestão/ absorção
lenta e completa

(amido lentamente digerido)

Resistente a digestão
(amido resistente)

Entre em contato com o time da National Starch para 
saber mais sobre Hi-Maize e Novelose, as fibras inteligentes.

Rafaela Bedone (responsável comercial): rafaela.bedone@nstarch.com
Karla Pereira (responsável técnica): karla.pereira@nstarch.com


