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RESUMO

Introdução: Os componentes e substâncias com potenciais  efeitos antioxidantes
são características intrínsecas da manga (Mangifera indica L.) e estão relacionados
na prevenção de processos degenerativos no organismo, bem como na prevenção
das complicações da diabetes. Este trabalho objetivou analisar quantitativamente a
presença de glicose e frutose em três variedades de manga:  Tommy, Espada e
Rosa para identificar a variedade com os menores índices de glicose e frutose que
possam complementar a dieta dos diabéticos.  Metodologia: O material de estudo
(exsudato) foi coletado quando as frutas estavam em fase de colheita e maduras.
Para a análise quantitativa dos carboidratos foram utilizados os Testes da Glicose
Oxidase  e  Colorimétrico  para  Frutose.  Resultados  e  Discussão:  Os resultados
demonstraram que a época e a estação do ano podem influenciar no estado ou no
processo de maturação dos frutos, evidenciando a necessidade de determinar os
níveis de glicose e frutose das mangas em determinada estação ou época do ano.
Conclusões: Os resultados finais evidenciaram que a manga Tommy apresentou os
menores  índices  de  glicose  e  frutose  sendo  portando  a  mais  indicada  para
composição da dieta dos diabéticos.

Palavras-chave –  Doenças  crônicas  não  transmissíveis;  Frutas;  Carboidratos;
Bromatologia.
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ABSTRACT

Introduction: Components  and  substances  with  potential  antioxidant  effects  are
intrinsic  characteristics  of  mango  (Mangifera  indica  L.)  and  are  related  in  the
prevention of degenerative processes in the body, as well as in the prevention of
complications of diabetes. This study aimed to quantitatively analyze the presence of
glucose  and  fructose  in  three  varieties  of  mango:  Tommy,  Espada  and  Rosa  to
identify the variety with the lowest glucose and fructose indexes that can complement
the diabetic diet. Methodology: The study material (exudate) was collected when the
fruits were in the harvest and ripe. For the quantitative analysis of carbohydrates, the
Glucose  Oxidase  and  Colorimetric  Tests  for  Fructose  were  used.  Results  and
Discussion: The results showed that the time and season of the year can influence
the state or process of fruit maturation, evidencing the need to determine the glucose
and fructose levels of mangoes in a given season or time of year. Conclusions: The
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final results showed that the Tommy mango had lower levels of glucose and fructose,
thus being the most suitable for the composition of the diabetic diet.

Keywords –  Chronic  non-communicable  diseases;  Fruits;  Carbohydrates;
Bromatology.
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INTRODUÇÃO

O diabetes  afeta  aproximadamente  463  milhões  de  indivíduos  em todo  o
mundo.  Com prevalência  global  de  9,3% E é  decorrente  do  baixo  consumo de
alimentos ricos em fibras e aumento da proporção de gorduras saturadas e açúcares
artificiais na dieta,  associado a um estilo de vida sedentário O Diabetes Mellitus
apresenta-se  como  uma  epidemia  mundial  e  é  considerado  uma  das  principais
síndromes de  evolução  crônica  que  acometem o homem moderno  em qualquer
idade, sexo, condição social e localização geográfica (IDF, 2019).

A manga (Mangifera indica L.) é um importante fruto tropical. Componentes e
substâncias  com  potenciais  efeitos  antioxidantes  são  características  intrínsecas
dessa  fruta  e  estão  relacionados  na  prevenção  de  processos  degenerativos  no
organismo (SILVA, 2016). 

Devido  seus  componentes  os  carboidratos,  como  a  frutose  e  a  glicose,
contidos nela são digeridos naturalmente e lentamente pelo corpo,  mantendo os
níveis de açúcar no sangue estabilizados. Portanto, a inclusão dessa fruta na dieta
de  diabéticos  é  importante,  pois  pode  prevenir  as  complicações  da  diabetes
(MEIRELES e SOUZA, 2015).

Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar a presença de frutose e
glicose  em  três  variedades  de  manga:  Tommy,  Espada  e  Rosa  para  identificar
quantitativamente  a variedade com os menores índices desses carboidratos  que
possam complementar na dieta dos diabéticos.

METODOLOGIA

No presente estudo, foram analisadas 29 mangas na época em que estavam
maduras. As frutas foram manipuladas na forma de suco in natura que foi filtrado e
depois centrifugado por 20 minutos, 3.000 rpm para a obtenção do sobrenadante,
diluído na proporção de 1:1 para os testes da glicose e na proporção de 1:10 para a
frutose. Para a análise quantitativa dos carboidratos foi utilizado o teste da glicose
oxidase a 37ºC de acordo com a metodologia GOD-Trinder. E o teste colorimetrico
para Frutose a 50ºC de acordo com a técnica descrita por Taylor (1994), modificado.

Para a determinação da concentração da glicose e frutose foram utilizadas
curvas-padrão (figura 1). Os coeficientes de determinação (R2) das curvas estão de
acordo com a determinação da Anvisa (2016), dando, portanto, fator de precisão
para os resultados. 

Figura 1. Representação gráfica das curvas-padrão. Onde, A representa a curva-
padrão para a glicose, com absorbância no comprimento de onda de 505nm. E B a
curva-padrão para a frutose, com absorbância no comprimento de onda de 518nm.
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Fonte: Autoria própria.

Os resultados foram apresentados sob a forma de média aritmética e média ±
desvio padrão da média (S.D.). Sendo a análise estatística dos resultados realizada
no programa Microsoft Office Excel 2010®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  figura  2,  expressa  os  resultados  para  a  glicose  obtidos  pela  média
aritmética dos resultados dos testes. Foi possível constatar que, a manga Tommy foi
a  variedade  que  apresentou  as  menores  quantidades  de  glicose.  E,  a  manga
Espada foi a variedade que apresentou os maiores índices de glicose.

Figura 2. Índices de glicose das três variedades de manga estudada

Fonte: Autoria própria.

A figura 3 representa os resultados para a frutose. Assim como nos resultados
da  glicose,  foi  possível  constatar  que,  a  manga  Tommy também apresentou  os
menores índices de frutose para todos os meses estudados. E, a manga Espada os
maiores índices.

Figura 3. Índices de frutose das três variedades de manga estudadas.
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Fonte: Autoria própria.

A média aritmética ± o desvio padrão (SD) para a identificação da variedade
de manga com os menores e maiores índices de glicose e frutose são evidenciados
na figura 4 e demonstram que, apesar dos desvios ainda serem considerados um
pouco grandes e os resultados não apresentarem diferenças estatísticas pode-se
evidenciar que esse desvio é devido à questão das variações sazonais da manga,
que devem ser levados em consideração. Segundo Chitarra e Chitarra (2005) essas
variações influenciam de forma direta no teor de sólidos solúveis dos frutos. Bem
como na composição química e nas características da fruta.

Figura 4. Média ± SD. Onde A representa os valores para a glicose e B os valores
para a frutose.

Fonte: Autoria própria.

Esses resultados corroboram com Medlicott et al. (1986) e Bernardes-Silva
(2000),  no qual  afirmam que o conteúdo de sólidos solúveis,  como é o caso da
glicose e frutose, pode variar de acordo com a cultivar e o estádio de maturação da
manga, sendo que algumas cultivares, como a Tommy apresentam teores baixos,
quando comparado com outros cultivares.

Canuto (2009) em seu estudo sobre a mangiferina, um ingrediente ativo nas
mangas,  mostrou  que  essa  demonstra  atividades  farmacológicas  em  diferentes
órgãos  e  tecidos,  prevenindo  ou  retardando  o  surgimento  de  diversas  doenças
incluindo a diabetes. No estudo de Salgado (2011), os efeitos da ingestão de manga
nos níveis da glicose sanguínea de ratos diabéticos, mostrou que a fruta foi capaz
de  reduzir  em  até  67%  a  taxa  de  glicose  no  sangue,  não  havendo  durante  o
experimento reversão dos resultados.

Dessa forma, a manga pode ser considerada como um ingrediente benéfico à
saúde do diabético. Se consumida nas porções corretas, são certos seus benefícios.
Todavia, vale ressaltar que os diabéticos devem ter cautela quanto ao consumo da
mesma. Visto que o consumo da manga ou qualquer outra fruta pelos mesmos, deve
sempre ser feita com moderação e sob cuidados médicos e/ou nutricionais. 

CONCLUSÕES

Conclui-se que a manga Tommy, é a mais indicada para compor a dieta dos
doentes diabéticos por conter as menores quantidades de glicose e frutose em sua
composição. 
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