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Atualmente, uma das medidas adotadas para diminuir o quadro de desnutrição no Brasil está relacionada aos Programas de Suplementação Alimentar, nos quais se inclui a utilização de misturas à base de farelo de cereais, popularmente denominadas de multimistura. Este trabalho terá como objetivo a elaboração de multimisturas para avaliar a biodisponibilidade de nutrientes, como proteínas e cálcio. Estas serão formuladas a partir de fontes não convencionais como farelos de arroz e de trigo, farinha de milho, semente de girassol, pó de folha de mandioca e pó de casca de ovo. Estes ingredientes, além de serem veículos de boas fontes de macro e micronutrientes, apresentam baixo custo. No entanto sua utilização como uma alternativa nutricional tem despertado controvérsia em relação à sua biodisponibilidade. Para tanto, serão elaboradas dietas contendo diferentes níveis de multimistura e/ou diferentes ingredientes, para serem submetidos à avaliação biológica em ratos da cepa Wistar/UFPEL. Durante o experimento, se realizará o controle do peso corporal e do consumo da ração dos ratos, através da pesagem da ração oferecida e sobras, para determinar posteriormente o Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA), além do Quociente de Eficiência Líquida de Proteína (NPR), Quociente de Eficiência Protéica (PER), e a Utilização Líquida da Proteína (NPU). Serão coletados órgãos como fígados, intestinos, baços e rins para cálculo de suas relações com os pesos corporais, bem como análise patológica. Será realizada a composição proximal das matérias-primas, dietas e excretas e a determinação de glicose e cálcio no sangue e plasma. Os experimentos serão conduzidos de acordo com as normas de ética do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e da Comissão de Ética da Universidade Federal de Pelotas. Sendo o projeto viável economicamente, se poderá introduzir a multimistura nas merendas escolares e demais instituições que ministram alimentos às crianças, se for comprovado sua viabilidade nutricional.

