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RESUMO 

Chaves, E.M. G. Efeito da suplementação com a microalga Chlorella 
pyrenoidosa sobre o perfil lipídico de mulheres dislipidêmicas; São Paulo, 
2004. [ Dissertação de Mestrado - FCF-FEA-FSP/USP] 

Com o objetivo de avaliar o efeito da suplementação com a Chlorella pyrenoidosa 

sobre o perfil lipídico de mulheres dislipidêmicas, 12 voluntárias não 

institucionalizadas foram aleatoriamente distrjbuídas em três grupos, utilizando-se 

o desenho experimental crossover e duplo-cego. Ourante 18 semanas foram 

submetidas aos protocolos: com ingestão de placebo (PLA), suplementado com 5 

g de chlorella (CHL5) e suplementado com 1 O g de chlorella (CHL 1 O) diariamente 

por 8 semanas. Um período de 2 semanas de washout foi estabelecido para a 

troca de suplementação aos grupos por mais 8 semanas. Foram realizadas 

avaliações antropométricas, bioquímicas e de consumo alimentar a cada 4 

semanas. No início do estudo os grupos estavam com IMC > 25. Após a 

suplementação, os grupos CHL5 e CHL 1 O tiveram uma diminuição da ingestão 

calórica na dieta auxiliando na redução de peso corporal e no IMC sem, contudo, 

mudar a classificação de risco em relação às doenças cardiovasculares. A 

redução calórica de alimentos. associada com a perda ponderai, colaborou para 

que os grupos CHLS e CHL 1 O reduzissem a concentração de colesterol total 

sérico e da LDL-c em relação ao grupo PLA, permitindo alcançar concentrações 

de colesterol inferiores a 200 mg/dl e de LDL-c inferiores a 130 mg/dl. A 

concentração de HDL-c não foi alterada durante todo experimento. Foi 

demonstrado que a suplementação com a Chlorella pyrenoidosa colaborou nas 

alterações significativas no perfil lipídico e no peso corporal dos grupos 

suplementados. 

UNITERMOS: chlorella pyrenoidosa, disl•pidemias, sobrepeso, composição 

corporal, tratamento. 
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ABSTRACT 

Chaves, E.M.G. Efeito da suplementação com a microalga Chlorella 
pyrenoidosa sobre o perfil lipídico de mulheres dislipidêmicas; [Effects ot 
supplementation with the microalga eh/orei/a pyrenoidosa on the lipid profile of 
dyslipidemic women] São Paulo (BR), 2004. [ Dissertação de Mestrado - FCF-FEA
FSP/USP] 

With the aim of evaluating the effect of the supplementation with eh/orei/a 

pyrenoidosa on the lipidic profile of dyslipidemic women, 12 non-institutionalized 

volunteers were distributed in 3 groups at random by making use of the 

experimental double blind and crossover drawings. 

During 18 weeks they were submitted to the following procedures: with the 

ingestion of placebo (PLA) supplemented with 5g of chlorella (CHLS) and 

supplemented with 1 Og of chlorella (CHL 1 O} daily, for 8 weeks. 

After that, there was the washout period of 2 weeks to change the supplementation 

of the groups for 8 more weeks. 

Anthropometric, biochemical and food consume were applied every 4 weeks. ln the 

beginning of the study the groups had BMI > 25. After the supplementation, the 

groups CHL5 and CHL 1 O had a reduction of the ingestion of calories in their diet, 

which helped them diminish both the body weight and the IMC, but without 

changing the risk classification related to heart diseases. 

The caloric reduction of food, along with the weight loss, helped the groups CHLS 

and CHL 1 O reduce the total cholesterol concentration inferior to 200mg/dl and 

LDL-c inferior to 130 mg/dl. The HDL-c concentration didn't change during the 

whole experiment. 

lt was shown that the supplementation with eh/orei/a pyrenoidosa, used in this 

study, helped with meaningful changes in the lipidic profile and body weight of the 

supplemented groups. 



1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a partir da década de 1940, tem-se observado alterações na 

estrutura etária, com o envelhecimento da população, e no perfil de morbi

mortalidade, decorrente do crescimento das chamadas enfermidades crônicas não

transmissíveis (ECNT) em relação às infecciosas e parasitárias (MONTEIRO, 1995; 

LOTUFO, 1993). 

Em estudos que avaliaram o consumo alimentar da população, por meio de 

inquéritos domiciliares, foram observadas alterações nos hábitos alimentares da 

população. Um dos pontos relevantes foi a constatação da substituição do problema 

da escassez pelo excesso na ingestão calórica (MONDINI & MONTEIRO 1994; 

MONTEIRO et ai. , 2000). Paralelamente ao envelhecimento da população e às 

alterações no perfil de morbi-mortalidade (transição demográfica e epidemiológica, 

respectivamente), houve aumento no consumo de alimentos densamente calóricos, 

processados, refinados, ricos em gordura e sal, em detrimento do consumo de 

cereais, frutas e vegetais, fenômeno esse conhecido como transição nutricional. 

Estas modificações nos hábitos alimentares, acompanhadas por um estilo de vida 

mais sedentário contribuíram para que houvesse aumento na prevalência da 

obesidade (MONTEIRO, 1995; INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO, 1996}. 

As mudanças no estilo de vida da população, ocasionadas por estas 

transições, levaram a estudos epidemiológicos e experimentais que associassem a 

dieta e a ocorrência de enfermidades crônicas não-transmissíveis (ECNT). Esses 

estudos ressaltam determinados alimentos e nutrientes que podem exercer funções 

específicas, tanto na gênese quanto na prevenção destas enfermidades (POPKIN, 

1994). 

A partir do estudo prospectivo dos fatores de risco para a doença 

aterosclerótica no conhecido trabalho de Framingham (EUA) em 1956, e do clássico 

estudo dos "Sete Países", ficou demonstrada a correlação positiva entre o auménto 

na ingestão do colesterol dietético e das gorduras saturadas como fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares - DCV (FRIEDMAN & 

KIMBALL, 1986; ANDERSON et ai., 1987; KEYS, 1970). As DCV, assim como outras 

ECNT, caracterizam-se por terem vários fatores envolvidos em sua gênese, com 

importante influência do meio ambiente (MONTEIRO, 1995; LOTUFO, 1993}. 



As ECNT compõem um grupo de enfermidades que se caracterizam por 

apresentar, de uma forma geral, longo período de latência, tempo de evolução 

prolongado, lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus variáveis de 

incapacidade ou óbitos acometidos. Constituem-se numa das principais causas de 

morte nos países desenvolvidos e nas grandes cidades brasileiras (SES, 1997). 

Os possíveis efeitos protetores de frutas e vegetais, em relação às doenças 

crônicas, têm estimulado a busca pela identificação de substâncias, como de 

compostos fitoquímicos e fibras alimentares {ROWLAND, 1999). A fibra alimentar, 

considerada um alimento funcional, é um importante componente de vegetais, frutas 

e cereais integrais. A sua utilização (dentro de uma dieta equilibrada) pode reduzir o 

risco de algumas doenças, como as cardiovasculares, e de certos tipos de câncer 

(FOOD ANO DRUG ADMIMISTRATION, 1998). 

Nas últimas décadas, tem se dado enfoque ao estudo das microalgas 

(BARROSO & NONATO, 1978; SANO & TANAKA, 1987; MANITHAI & WARD, 1991; 

KAY, 1991 ; JUSTO, SILVA & QUEIROZ, 2001 ; SHIBATA, 2001). Dentre as quais, 

pode-se destacar a Chlorella pyrenoidosa. Alguns experimentos com humanos e 

animais têm mostrado que a adição da chlorella na- dieta apresenta diversos 

benefícios à saúde, como seu efeito hipocolesterolêmico. Em alguns países, como 

Japão e EUA, a chlorella tem sido utilizada como um alimento funcional podendo ser 

usada, também, na diminuição do colesterol sérico (SANO & TANAKA, 1987; KAY, 

1991 ; MERCHANT et ai., 2001 ; SHIBATA, 2001; SANSAWA et ai., 2002), na melhor 

resposta do sistema imune (DANTAS et ai., 1999; DANTAS & QUEIROZ, 1999), e na 

diminuição dos sintomas em pacientes com fibromialgia e hipertensão arterial 

moderada (MERCHANT et ai., 2001 ; MERCHANT & ANDRE, 2002). 
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2. JUSTIFICATIVA 

Considerando a alta prevalência das DCV na população mundial (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001 ), toma-se útil o conhecimento e a possível 

utilização de compostos alternativos com fins terapêuticos que possam trazer algum 

efeito na diminuição da concentração de lipídeos séricos que apresentam correlação 

positiva com as DCV, como o colesterol sérico e a lipoproteína de baixa densidade 

(LDL-colesterol), e, com isso, possibilitar a melhora das condições de saúde do 

indivíduo. 

Estudos indicam que o uso de certas microalgas tem um efeito benéfico sobre 

a redução do colesterol sérico (SANO & TANAKA, 1987; SHIBATA, 2001; SANSAWA, 

2002; HIDAKA et ai., 2004), considerado como um fator de risco, quando em altas 

concentrações, para as DCV. No presente estudo, utiliza-se a microalga Chlorella 

pyrenoidosa como um suplemento alimentar, permitindo uma maior adesão ao 

tratamento dietético, pela facilidade na ingestão do suplemento, em indivíduos que 

ainda não apresentam a necessidade de fármacos comumente utilizados na 

diminuição da concentração de lipídeos séricos. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

- Avaliar o efeito da suplementação com a microalga Chlorella pyrenoidosa sobre o 

perfil lipídico em mulheres com dislipidemias. 

3.2 Específicos 

-Avaliar o efeito da suplementação sobre o colesterol total (CT), lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-colesterol), lipoproteína de alta densidade (HDL-colesterol), 

lipoproteína de muito baixa intensidade (VLDL-colesterol), triacilgliceróis (TAG), ácido 

úrico, glicose sangüínea e hemoglobina glicosilada (HbA 1 c); 

- Comparar avaliação antropométrica antes e .após a suplementação; 

- Avaliar o consumo alimentar (calorias, lipídeos, carboidratos, proteínas e fibra 

alimentar, e suas respectivas distribuições em percentuais) antes e após 

suplementação; 

.. ., 



- Avaliar dados sócioeconõmicos e relativos ao estilo de vida das mulheres 

participantes do estudo. 



4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Epidemologia das doenças cardiovasculares (DCV} e fatores econômicos 

relacionados 

Em países desenvolvidos, a mortalidade por DCV durante os últimos 30 anos 

apresentou um declínio razoável contrastando com as elevações substanciais em 

paises em desenvolvimento, como o Brasil, que mantêm uma tendência de elevação 

destas doenças, agravando ainda mais o quadro de morbi-mortalidade (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001 ). 

As doenças do aparelho circulatório são responsáveis por mais de 300.000 

mortes por ano no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde relativos ao ano de 

1997 (MS, 2001). No município de São Paulo, as doenças do aparelho circulatório 

representaram cerca de 33,5% das causas de óbito no ano de 1998, segundo dados 

da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES/SP) (2001 ). 

O ônus econômico das DCV tem crescido substancialmente nas últimas 

décadas. Entre 1991 e 2000, os custos hospitalares atribuídos às DCV aumentaram 

176% (MINISTÉRIO DA SAÚDE). Em 2000, as DCV foram responsáveis pela 

principal alocação de recursos públicos em hospitalizações no Brasil 

(aproximadamente R$ 821 milhões) e foram a terceira causa de permanência 

hospitalar prolongada. Os custos na área da saúde também são elevados em 

diversos países, como nos EUA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2001). 

Grande ênfase tem sido dada à necessidade de medidas preventivas efetivas 

para impedir o aumento generalizado das DCV, que gere, com isso, conseqüências 

negativas para a saúde pública (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2001 ). 

4.2 Sobrepeso e obesidade no Brasil e suas relações com as DCV 

O aumento do número de indivíduos com excesso de peso corporal e 

obesidade é considerado, por muitos autores, como um problema de saúde pública 

existente em todo o mundo (FRIEDMAN, 2000; POPKIN, 2001 ). Esse evento deixou 

de ser uma evidência somente em países desenvolvidos, tomando-se incidente em 
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países em desenvolvimento, como o Brasil (POPKIN, 2001 ). Vários estudos 

populacionais mostram a tendência da obesrdade no Brasil: o Estudo Nacional sobre 

Despesa Familiar (ENDEF - 1975); a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 

(PNSN - 1989) e a Pesquisa sobre Padrões de Vida (PPV - 1997). O ENDEF e a 

PNSN demonstraram, entre os anos de 1975 a 1989, um rápido e substancial 

crescimento da obesidade em adultos dos dois sexos, em diferentes classes sociais. 

Em comparação aos inquéritos realizados entre os anos de 1989 e 1997, PNSN e 

PPV, respectivamente, verifica-se que o aumento da obesidade foi maior entre os 

homens, nos indivíduos mais pobres e na população rural. 

Um estudo realizado pela American Cancer Society, que acompanhou mais de 

75.000 indivíduos participantes entre os anos de 1959 e 1972, apontou que 

indivíduos acima de 40% do peso médio apresentavam cerca de 2 vezes mais risco 

de mortalidade por DCV (ARAÚJO, 2002). 

A importância da obesidade enquanto doença ou como um dos pnnc1pais 

fatores de risco para as doenças crônicas, como as dislipidemias e as DCV, está 

relacionada também à forma pela qual a gordura está distribuída no organismo. 

Alguns autores classificam a obesidade de acordo com a distribuição de gordura 

corporal (a obesidade central ou abdominal e a obesidade inferior ou tipo glúteo 

femural). Os homens tendem a acumular mais a gordura abdominal. o que lhes 

confere o padrão andróide, enquanto que as mulheres tendem a acumular uma maior 

quantidade de gordura na região glútea, apresentando uma maior circunferência do 

quadril e caracterizando o padrão ginóide. A obesidade do tipo ginóide parece trazer 

menor risco à saúde. Apesar de mais comum nos homens. o padrão andróide de 

obesidade confere às mulheres um perfil de risco masculino (BJORNTORP, 1997; 

BOUCHARD, 1991 ). Estudos apontam para a relação cintura/quadril (RCQ) como 

uma medida antropométrica importante na determinação de um fator de risco para as 

DCV (BJORNTORP, 1997). Dentre os pontos de corte estabelecidos para discriminar 

valores adequados dos inadequados da RCQ, o mais utilizado tem sido 0,8 para o 

sexo feminino. Entretanto, outros estudos sugerem que a circunferência da cintura 

pode ser considerada como um eficaz indicador de risco para o aparecimento das 

DCV (HAN et ai.,, 1995). O quadro 1 aponta para os valores da circunferência da 

cintura e os riscos associados. 
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Quadro 1 - Riscos de complicações metabólicas associadas à obesidade em função 

da circunferência da cintura (cm) por sexo. 

Homens 

Mulheres 

Fonte: Han et ai., 1995 

Aumentado 

94 

80 

Muito aumentado 

102 

88 

Em 1997, o comitê de especialistas em obesidade da Organização Mundial da 

Saúde propôs uma classificação de sobrepeso e obesidade de acordo com o Índice 

de Massa Corpórea (IMC). Nessa classificação, os pontos de corte para definição das 

diferentes categorias foram baseados no aumento do risco observado para 

morbidade por doenças crônicas (Quadro 2). 

Quadro 2 - Pontos de corte para Índice de Massa Corpórea (IMC) em adultos 

Classificação IMC (Kg/m2) 

Baixo Peso < 18,5 

Eutrofia 18,5 - 24,9 

Pré-obeso 25,0- 29,9 

Obeso Grau 1 30,0 - 34,9 

Obeso Grau 11 35,0 - 39,9 

Obeso Grau 111 ~ 40,0 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1997. 

Risco de morbidade para 
doenças crônicas 

Baixo 
(mas o risco para outros 
problemas clínicos está 

aumentado) 

Médio 

Aumentado 

Moderado 

Severo 

Muito Severo 

4.3 Dislipidemias e outros fatores de risco para as DCV 

São considerados como fatores de risco para a DCV: a obesidade, o aumento 

do perímetro abdominal e do percentual de gordura corporal (RAMOS DE MARTINS 

et ai., 2001 ); o sedentarismo (RABELO, 1998: WILCOX et ai., 2000); o uso de certos 

medicamentos (MARTINS et ai., 1989; LOTTENBERG et ai., 2002); os fatores 

psicossociais, que levam ao estresse (JUÁRiEZ et ai., 2000) e os fatores dietéticos 
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(KRIS-ETHERTON & YU-POTH, 1997; KRIS-ETHERTON et ai., 2001; FORNÉS et 

ai. , 2002). 

O National Cholesterol Education Program, dos EUA, e a SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA apontaram como fatores de risco ao aparecimento 

de DCV: a) idade e sexo - o risco de DCV aumenta à proporção da idade, a partir dos 

55 anos para mulheres e 45 anos para homens; o sexo masculino apresenta maiores 

riscos para esta enfermidade, em quase todas as faixas etárias; b) história familiar- o 

parentesco de primeiro grau com indivíduos que apresentaram DCV prematura 

representa fator de risco; c) tabagismo - indivíduos que não são tabagistas e 

indivíduos que deixaram de fumar têm menor risco de DCV; d) hipertensão arterial 

sistêmica - recomenda-se que os níveis pressóricos mantenham-se inferiores a 

140/90 mmHg; e) HDL-c - as concentrações séricas de HDL-c inferiores a 40 mg/dl 

representam risco para o aparecimento e desenvolvimento de DCV. Concentrações a 

partir de 60 mg/dl são consideradas como um fator de proteção, suprimindo, com 

isso, algum fator de risco positivo; f) LDL-c - há três valores de risco que alteram as 

recomendações nas concentrações séricas da LDL-c: na presença da doença arterial 

coronariana instalada, a concentração deve ser < 1 00mg/dL; quando há dois ou 

mais fatores de riscos associados, a concentração deve ser < 130mg/dl; na 

presença de apenas um fator de risco, a concentração deve ser < 160mg/dl 

(NATIONAL INSTITUTE OF HEAL TH, 1993; SOCIEDADE BRASILEIRA 

CARDIOLOGIA, 1996; NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM, 2001). 

4.4 Classificação das dislipidemias 

As dislipidemias podem ser definidas como deformações no transporte de 

lipídeos, que resultam de mudanças metabólicas na síntese ou na degradação das 

lipoproteínas plasmáticas e que alteram as concentrações dos seus diferentes 

componentes na circulação (NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM, 

2001 ). As Ili Diretrizes Brasileiras de Dislipidemias e a Diretriz de Prevenção da 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2001) classificam as dislipidemias de duas maneiras: 

L \ 0 1 EC~ . 
B I B ceuhca~ 

Ciéiicia~ F arma 
Faculdade d,e: s· paulo 

un·wers\dade de ao 
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Classificação laboratorial 

As dislipidemias são classificadas em hipolipidemia e hiperlipidemia. Quando 

as concentrações séricas de lipoproteínas estão acima do valor de referência, a 

dislipidemia é denominada de hiperlipidemia. Se estiverem abaixo do valor de 

referência, são consideradas hipolipidemia. A hipercolesterolemia isolada é 

caracterizada pelo aumento do colesterol total (>240mg/dl) e/ou da fração de LDL-c 

(>160mg/dl), a hipertrigliceridemia isolada, pela elevação dos triacilgliceróis 

(>200mg/dl) e a hiperlipidemia mista, é ocasionada pelo aumento do colesterol total 

(>240mg/dl) e dos triacilgliceróis (>200mg/dl). Um outro comportamento das 

lipoproteínas que não apresenta classificação é caracterizado pela diminuição isolada 

do HDL-c (<40mg/dl) ou a associação ao aumento dos triacílgliceróís (>200mg/dl) ou 

LDL-c (>160mg/dl) {NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM. 2001; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001 ). 

Classificação etiológica 

As dislipidemias podem ser primárias, sendo sua origem relacionada a fatores 

genéticos, que são mutações que podem alterar a estrutura e a função de proteínas 

envolvidas na síntese, na homeostase e no metabolismo do colesterol (FORTI et ai., 

2003). As dislipidemias secundárias são causadas por outras doenças ou por 

medicamentos utilizados para diversas patologias, como hipotireoidismo, diabetes 

mellitus, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, obesidade, alcoolismo, 

icterícia obstrutiva. E, ainda, pelo uso de altas doses de diuréticos, betabloqueadores, 

corticosteróides e anabolizantes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2001 ). 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2001) apontou os valores de referência 

da concentração sérica de lipídeos para indivíduos a partir de 20 anos de idade, 

conforme demonstrado na tabela 1. 
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Tabela 1 - Valores de referência de lipídeos plasmáticos, em indivíduos a partir de 20 
anos. 

Lipídeos Valores (mg/dl) Categoria 

< 200 Otimo 

Colesterol Total 200-239 Limítrofe 

~240 Alto 

< 100 Ótimo 

100-129 Desejável 

LDL-c 130-159 Limítrofe 

160-189 Alto 

~ 19·0 Muito Alto 

HDL-c < 40 Baixo 

>60 Alto 

< 150 Otimo 

Triacilglicerol 150-2.00 Limítrofe 

200-499 Alto 

> 500 Muito Alto 

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001 

A importância clínica da hiperlipidemia está relacionada com o aparecimento da 

doença arterial coronariana, responsável pelo aumento no quadro de morbi

mortalidade (WILLET, 1998). Entretanto, indivíduos que apresentam concentração 

sérica normal de colesterol total podem ser vítimas dessas enfermidades. Entre os 

principais fatores de risco para as DCV encontra-se a concentração elevada de LDL

c, como a concentração de HDL-c que apresenta correlação inversa com a 

prevalência dessas doenças, mas a abrangência dessa correlação não se pode 

precisar (RABELO, 2000). 

4.5 Hábito alimentar e dislipidemias 

Resultados obtidos por estudos epidemiológicos e experimentais ressaltam a 

alteração no comportamento alimentar, principalmente nas dietas tipicamente 

ocidentais caracterizadas por possuir alto teor de ácidos graxos saturados - AGS, 

(especialmente de origem animal), a fim de evitar o desenvolvimento de doenças 
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coronarianas e de outras manifestações ateroscleróticas (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2000). 

Há uma associação entre as altas quantidades de gorduras saturadas, 

colesterol e total energético da dieta com a ocorrência de DCV, pela elevação nas 

concentrações do colesterol total e, principalmente, pelo aumento nas concentrações 

séricas de LDL-c (KEYS, 1970; KATO et ai., 1973; ERSHOW et ai., 1981; CONNOR 

et ai., 1986; TUNSTALL-PEDOE, 1988; KUSHI et ai., 1995; LOTEMBERG, 1997; HU 

et ai., 1999; YU-POTH, 2000). Deve-se ressaltar também as evidências científicas 

que têm apontado para os efeitos nocivos dos ácidos graxos trans, produzidos pela 

hidrogenação parcial de óleos insaturados para a produção principalmente de 

margarinas e outras gorduras hidrogenadas, associados ao rápido aumento na 

concentração sérica de LDL-c e ao aparecimento da DCV (WILLETT ef ai., 1993; 

CLIFTON et ai., 2004). 

Os ácidos graxos com potencial aterogênico são láurico - c12:0 ( encontrado no 

óleo de coco), mirístico - c14:0 (em gorduras de origem animal e no óleo de coco), 

palmítico - c16:0 (em gorduras de origem animal e no azeite de dendê). Os ácidos 

láurico e mirístico aparentemente aumentam mais a colesterolemia do que o ácido 

palmítico ou ácido esteárico (KEYS, 1965; KEYS, 1981; CAGGIULA, 1997). 

Por outro lado, os alimentos possuem componentes que têm funções 

importantes na redução das lipidemias. Destaca-se, entre eles: as fibras alimentares 

(solúveis), algumas proteínas vegetais, algumas vitaminas, alguns antioxidantes 

naturais, além de certos lipídeos, como os ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) e 

poliinsaturados (AGPI) que são caracterizados pelos da classe ômega 3 (w3) e 

ômega 6 (w6) (OMS, 1990; ARTAUD-WILD, 1993; WILLETT, 1994; AHA. 1998; 

SANTOS, 1998). 

4.6 Tratamento dietético e farmacológico nas dislipidemias 

Alguns estudos de intervenção terapêutica demonstraram que o tratamento 

efetivo das hiperlipidemias é capaz de impedir o desenvolvimento de lesões 

ateroscleróticas nas artérias coronárias, além de alterar sua evolução, diminuir o 

desencadeamento de eventos clínicos e aumentar a sobrevida (KA TO et ai., 1973; 

SANTOS, 1999). 
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Os recursos utilizados no tratamento das hiperlipidemias envolvem dois tipos 

de abordagem: a dietoterapia isoladamente ou a intervenção dietética associada à 

farmacoterapia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001). 

O National Cholesterol Education Program (2001) recomenda a aplicação de 

terapias específicas, como mudança no estilo de vida, dietoterapia e terapia 

medicamentosa, para o tratamento das dislipidemias. A Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, nas Ili Diretrizes de dislipidemias, recomendam o uso de drogas 

hipolipemiantes para a redução do colesterol, dependendo dos valores lipídicos e do 

risco de eventos coronarianos do paciente. A tabela 2 apresenta os pontos de corte 

nas dislipidemias e a recomendação terapêutica necessária para diminuir o risco de 

eventos cardiovasculares. 

As drogas utilizadas podem ser divididas em dois grupos: as que agem nas 

trigliceridemias e as que causam um efeito na redução da colesterolemia (LEVINE et 

ai., 1995; MANNINEN et ai., 1998). Os fármacos comumente indicados no tratamento 

das dislipidemias são as estatinas ou inibidores da enzima 3-Hidroxi 3-metil glutaril 

coenzima A redutase (HMG CoA) (redução do colesterol e da LDL-c), os fibratos, o 

ácido nicotínico, entre outros. As estatinas são as drogas mais efetivas indicadas na 

diminuição das concentrações aumentadas de colesterol sérico (FRIDAY, 2003). No 

Brasil, a prescrição de estatinas para pacientes com doença coronariana e 

hiperlipidemia é ampla, contudo a aderência da utilização da droga está longe de ser 

satisfatória pelo alto custo da medicação (MANSUR et ai., 2001 ). Além disso, há 

relatos na literatura de efeitos adversos relacionados à terapia com as estatinas. 

Estes eventos incluem distúrbios gastrintestinais, cefaléia, erupção cutânea, entre 

outros, além da interação medicamentosa, quando administrada com outros 

medicamentos (FRIDAY, 2003; CORSINI et ai., 1999). 

Antes de iniciar a terapia medicamentosa, após o diagnóstico da dislipidemia, 

deve haver empenho em controlar a concentração aumentada do colesterol sérico, 

por meio de mudanças no estilo de vida (MEV), como o aumento da atividade física, 

em indivíduos sedentários, ou a diminuição do peso, em indivíduos com excesso de 

peso corporal ( SANTOS, 1999; LADEIA, 1998). 

No tratamento dietético, em relação a triacilgliceridemia, sua concentração sérica 

pode ser reduzida, pelo controle no consumo de açúcares simples, álcool e energia 

da dieta. Já a redução na ingestão de colesterol e gordura saturada pode reduzir a 

concentração da LDL-c (SANTOS, 1999). A dieta exerce papel fundamental na 
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prevenção e no controle destes distúrbios e das doenças relacionadas (KRIS

ETHERTON et ai., 2001; FORNÉS et ai., 2002). 

Tabela 2 - Recomendações para o tratamento das dislipidemias, segundo o 

Programa Nacional de Educação do Colesterol (NA TIONAL CHOLESTEROL 

EDUCA TION PROGRAM) dos EUA, 2001. 

Perfil de risco 
em pacientes 

Ausência de DAC e 

e/ até 1 FR. 

Ausência de DAC 
e 
e/ 2 ou mais FR. 

Com DAC ou c/ 
risco equivalente p/ 
DAC 

Ponto de corte LDL-
c p/ início da 

terapêutica na MEV 

(mg/dl) 

2: 160 

2: 130 

2: 100 

Fonte: Adaptado de FRIDAY, 2003. 

Ponto de corte p/ Metas de 
início da terapia tratamento p/ LDL-c 
medicamentosa 

(mg/dl) (mg/dl) 

2: 190 
< 160 

2: 160 
< 130 

.:: 130 < 100 

DAC = doença arterial coronariana; LDL = lipoproteína de baixa densidade; 
FR = fatores de risco; MEV = mudança no estilo de vida. 

4.7 Ácidos graxos e dislipidemias 

O desequilíbrio no metabolismo das lipoproteínas é o mais evidente fator de 

risco para o desenvolvimento das pcv. Os fatores dietéticos desempenham um papel 

relevante para o estabelecimento dessas disfunções levando, com isso, o avanço da 

enfermidade. A substituição de AGS da dieta por AGMI e/ou AGPI possui efeito 

benéfico comprovado cientificamente. Os AGPI agem na redução da colesterolemia e 

apresentam efeito protetor para as DCV. São eles: linoléico (ômega 6), presentes em 

óleos vegetais, como de soja, milho e girassol; e linolênico (ómega 3), encontrado em 

peixes de águas frias, como o salmão e o atum (ASCHIERIO et ai., 1996). 

Os AGMI (ácido oléico) são considerados protetores para as DCV, pois 

aumentam as concentrações de HDL-c e diminuem a concentração de LDL-c séricas 
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(JACOTOT et ai., 1991 ). São encontrados no óleo de oliva, no óleo de canela e no 

abacate (KUSH et ai., 1995; WILLET et ai., 1995). 

A atividade do receptor de LDL-c hepático é geralmente o principal fator 

controlador da concentração de LDL-c plasmática. O colesterol dietético e as 

gorduras saturadas tendem a suprimir a atividade deste receptor levando ao aumento 

da concentração de colesterol plasmático e, conseqüentemente, um maior risco 

aterogênico induzido pela ingestão de unna dieta com alto teor de colesterol e 

gorduras saturadas (SPADY, 1999). 

Uma questão de grande relevância apontada e discutida por alguns 

pesquisadores está relacionada ao aumento na concentração do colesterol total 

sérico que seria ocasionado pelo aumento no consumo de gorduras saturadas e a 

baixa relação entre a proporção na ingestão dos ácidos graxos poliinsaturados (P) 

com os saturados (S) - relação P/S. Uma baixa relação P/S ocasiona uma elevação 

na concentração de colesterol total sérico e suas frações aterogênicas, diminuição da 

HDL-c no sangue, além de aumentar a concentração sérica de triacilgliceróis. 

enquanto que a alta relação P/S provoca efeito inverso (ASCHIERIO, 1996; ROLLS, 

2000). 

Segundo Bittencourt jr & Senna (2002), esse mecanismo deriva dos efeitos dos 

ácidos graxos (AG) da dieta no metabolismo das lipoproteínas: 

• AG saturados - diminuem a atividade do receptor hepático de LDL, 

aumentando a concentração de colesterol plasmático. 

* AG monoinsaturados - diminuem a LDL, mas não alteram a HDL, aumentando 

a atividade do receptor de LDL hepático diminuindo a oxidação da LDL plasmática. 

* AG poliinsaturados - reduzem a oxidação· da LDL plasmática, podendo 

diminuir a HDL e aumentar a atividade do receptor hepático de LDL. 

As concentrações plasmáticas de colesterol ligadas as HDL-c possuem 

correlação negativa com a incidência das DCV, o que sugere um papel para as HDL-c 

na prevenção do desenvolvimento desta enfermidade. As HDL-c captam colesterol 

das células da periferia extra-hepática, de quilomícrons remanescentes e os 

esterificam. Os ésteres de colesterol formados são transferidos para partículas de 

VLDL-c, lipoproteina de densidade intermediária (IDL-c) e LDL-c. As IDL-c e as LDL-c 

são catabolisadas no fígado. No fígado, os ésteres de colesterol presentes nas HDL-c 

podem ser hidrolisados, tomando-se partículas lipoprotéicas menores que podem 

captar mais colesterol. Assim, a HDL-c funciona como um transportador que leva o 
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excesso de colesterol da periferia para o fígado, no sentido reverso daquele 

observado pelas VLDL-c, IDL-c e LDL-c, conhecido como transporte reverso de 

colesterol (CURI et ai., 2002). 

4.8 Utilização da fibra alimentar no controle das dislipidemias 

As fibras da dieta são encontradas, sobretudo, em produtos de origem vegetal 

e podem ser classificadas, de acordo com a sua solubilidade na água, em fibra 

alimentar solúvel (FAS} e fibra alimentar insolúvel (FAI). As FAI encontram-se 

incluídas nesta categoria: a celulose, a lignina, hemicelulose e algumas pectinas. Nas 

FAS, encontram-se incluídas as gomas, mucilagens, a maioria das pectinas e 

algumas hemiceluloses. 

Há várias décadas é observada a utilização das fibras alimentares como 

suplementos, ou pela adição de alimentos integrais ricos deste nutriente na dieta, 

verificando-se. com isso. a redução na concentração de colesterol sérico (DE GROOT 

et ai., 1963; KIRBY et ai., 1981 ; ANDERSON et ai., 1984; WHYTE et ai., 1992; JENKINS 

et ai., 1993; KELLEY et ai., 1994). 

Vários estudos têm feito associação entre as DCV e a reduzida ingestão de 

fibra alimentar. Alguns autores estudaram a fibra de forma isolada, outros a ingestão 

de cereais e/ou frutas e vegetais em geral e o risco de infarto do miocárdio. (JENKINS 

et ai. , 1998; BROWN et ai. , 1999). As propriedades físico-químicas da fibra alimentar, 

os seus prováveis efeitos fisiológicos e as respostas metabólicas podem estar 

associados à prevenção de doenças como drabetes, DCV, obesidade e alguns tipos 

de câncer (ANDERSON et ai., 1994; SANCHEZ-CASTILLO et ai., 1994; POURCHET

CAMPOS, 1998). 

O consumo de fibras alimentares solúveis, presentes em frutas, legumes, 

cereais e leguminosas, parece estar inversamente associado ao desenvolvimento de 

DCV (ANDERS0N & GUSTAFS0N, 1988; COATS, 1998; MACMAHON, 1999}. 

Em estudo realizado na Finlândia foi observado que alto consumo de fibras 

alimentares reduziram substancialmente os riscos de DCV independentemente da 

presença de outros fatores de risco (PIETNEN et ai., 1996). 

As teorias que buscam explicar a forma como as fibras alteram o metabolismo 

do colesterol são várias na literatura. Uma hipótese para explicar o efeito das fibras 

na diminuição da hipercolesterolemia refere-se a sua propriedade de reter água e 
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formar uma matriz gelatinosa, que impede a difusão dos nutrientes no intestino, reduz 

a emulsificação dos lipídeos e diminui a sua absorção (LAIRON, 1996). 

A digestão bacteriana da fibra alimentar, principalmente da solúvel, produz 

ácidos graxos de cadeia curta, como o ácido acético, o propiônico e o butírico, além 

de hidrogênio e metano (DAVIDSON & MCDONALD, 1998). Tem sido atribuído ao 

propionato um efeito regulador da síntese hepática do colesterol, em conseqüência 

de uma redistribuição parcial do colesterol plasmático para o fígado (CHEN et ai., 

1984; ROMBEAU & ROTH, 1995; JENKINS et ai., 1998). 

A capacidade de associação da fibra a ácidos biliares é uma ação tocai, mas 

que pode promover efeitos na absorção de lipídeos e no metabolismo do colesterol 

(LÓPEZ et ai., 1997). Um dos mecanismos propostos é a excreção de moléculas de 

colesterol por meio dos ácidos biliares nas fezes, o que ocasiona aumento de síntese 

desses ácidos a partir do colesterol presente na circulação, ocorrendo assim sua 

redução no plasma (JENKINS et ai., 1998). 

A viscosidade das fibras solúveis pode retardar o esvaziamento gástrico, ao 

promover uma melhor digestão, aumentando a saciedade; no intestino delgado pode 

dificultar a ação das enzimas hidrolíticas, retardando a digestão e espessando a 

barreira da camada estacionária de água, o que permite uma absorção mais lenta de 

nutrientes (CHO et ai., 1997). Esse retardo no esvaziamento gástrico tem sido 

sugerido como fator no efeito saciedade. O consumo de fibra alimentar em uma 

refeição parece reduzir a quantidade calórica ingerida na refeição subseqüente. 

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar esta resposta: o esvaziamento 

gástrico retardado, os efeitos de hormônios gastrintestinais reguladores de apetite, a 

moderação da glicemia pela redução da resposta insulínica pós-prandial (DAVIDSON 

& MCDONALD, 1998). 

Em grande parte dos experimentos realizados, nos quais foram utilizados 

produtos derivados da aveia, em especial o farelo da aveia, foi observado um efeito 

hipolipemiante no uso deste produto (DE GROOT et ai., 1963; KIRBY et a/., 1981; 

ANDERSON et ai., 1984; WHYTE et ai., 1992; JENKINS et ai., 1993; KELLEY et ai., 

1994). Entretanto, para exercer uma atividade hipolipemiante, as quantidades 

necessárias de consumo diário de fibras alimentares, nestes estudos, foram 

elevadas. Ocorre que muitas vezes as quantidades consumidas são insatisfatórias 

para produzir o efeito desejado, o que geralmente causa a não adesão do indivíduo à 
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dieta, o que pode acarretar uma tendência de utilização de drogas alternativas 

específicas para este fim. 

4.9 Microalgas e suas aplicações 

As algas são um grupo heterogêneo de plantas das quais dois tipos são 

definidos: macroalgas, que ocupam a zona litoral, e microalgas, que habitam tanto a 

zona litorânea como a bêntica (BOLO & WYNNIE, 1986). 

Enfoque tem sido dado ao estudo das microalgas, principalmente nas últimas 

décadas, pelas suas várias aplicações (AARONSON, 1973; BARROSO & NONATO, 

1978; YONGMANITHAI & WARD, 1991). As microalgas exercem papel relevante de 

constituir a base da cadeia alimentar marinha (FAULKNER, 1991). O cultivo destes 

microorganismos tem crescido exponencialmente em todo o mundo pela sua 

produção de biomassa (proteína) utilizada como alimentação humana ou como ração 

para o cultivo de peixes e mariscos (RICHMOND, 1987). A Conferência Internacional 

sobre Algologia Aplicada ressaltou a importância das microalgas como fontes 

promissoras de carotenóides e de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa 

(AARONSON, 1973; BARROSO & NONATO, 1978; YONGMANITHAI & WARD, 

1991 ). 

As microalgas podem ser fontes promitentes de ácidos graxos poliinsaturados. 

FRANKE et ai. ( 1996) pesquisaram várias classes de microalgas, na busca de 

espécies de maior síntese de ácidos graxo:s poliinsaturados, e concluíram que a 

Chlore/la vulgaris e a Scedesmus acutus foram as que apresentaram maior síntese 

destes ácidos: 73,6% e 80,5%, respectivamente, do total de lipídeos. 

A chlorella ( do grego chloros, que significa verde, e do latim e/la, pequena) é 

um gênero botânico de algas unicelulares microscópicas, com 15 espécies 

conhecidas, de coloração verde, de conformação esférica, com 2 a 12 micrômetros 

de diâmetro, pertencente à classe Chlorophyceae, ordem Chlorococcales e família 

Oocystaceae. 

A facilidade de manipulação biotecnológica destes microrganismos permite que 

as microalgas sejam consideradas fontes promissoras de diversas substâncias como 

vitaminas (vitamina C, pró-vitamina A (beta caroteno), tiamina (B1 ), riboflavina (82), 

piridoxina (86), niacina, ácido pantotênico, ácido fálico, vitamina B12, biatina, colina, 

vitamina K, ácido lipóico e inositol) (KAY, 1991; CABRALES et ai., 1999), minerais 
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(fósforo, cálcio, zinco, iodo, magnésio, ferro e cobre) (KAY, 1991 ), fibra alimentar, 

clorofila, AG de cadeia longa (ÓTLES & PIRE, 2001 ), carotenóides, aminoácidos e 

outras substâncias (SOEDER, 1990). Entretanto, as quantidades destes compostos 

dependem do genótipo, estado do ciclo de crescimento, variação nas condições de 

cultivo e todos os fatores relacionados ao crescimento e metabolismo de suas 

biomassas (CABRALES et ai., 1999). A tabela 3 mostra a composição de ácidos 

graxos da Chlorella pyrenoidosa. 

Ta bela 3 - Composição sumarizada de ácidos graxos da Chlorella pyrenoidosa 
Ácidos graxos 1 Variação na 

composição3 

r Saturados 
r Cadeia curta (4:0-18:0) 
r Cadeia longa (20:0-24:0) 

r lnsaturados 
r Monoinsaturados 
r Diinsaturados 
r T riinsaturados 
EPA 
DHA 
r Outros 
Linolênico 

24, 73 - 30, 70 
24,55 - 30, 70 

O - 0,41 

60.46 - 69,58 
23,98 - 27,01 
17,05 - 24,37 
18,77 - 20,76 

O - 0,40 
O- 0,22 

3,82 - 6,54 

ALA 13,81 -15,87 
GLA O - 0,51 
Razão insaturado/saturado 1,83 - 2,81 
í: PUFA 3,48 - 43,67 
L Gorduras2 11 ,4 - 12,5 
1 Percentual de ácidos graxos 2Percentual do material 3Fontc: Ôtles & Pire, 2001 

Diante do aumento no consumo mundial de chlorella, começaram a surgir 

várias alegações de propriedades terapêuticas, que incentivaram a comunidade 

científica a uma investigação da veracidade dessas propriedades. 

Vários estudos em humanos e animais têm mostrado que a suplementação da 

chlorella na dieta apresenta benefícios à saúde (BARROSO & NONATO, 1978; SANO 

& TANAKA, 1987; MANITHAI & WARD, 1991; KAY, 1991 ; JUSTO, SILVA & 

QUEIROZ, 2001; SHIBATA, 2001 ; MERCHANT, ANDRE & WISE, 2001; SHIBATA, 

2001 ). 

Na década de 1990, pesquisadores conduziram um estudo clínico com dois 

produtos derivados da Chlorel/a pyrenoidosa. O suplemento dietético foi adicionado 

na dieta de pacientes com tumor maligno primário no cérebro, a fim de determinar se 
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ocorreria uma maior atividade anti-tumoral nos pacientes, levando com isso a melhora 

dos sintomas. Esse estudo abordou 21 pacientes que fizeram uso do suplemento (20 

g de chlorella em comprimidos e 150 mi do extrato da chlorella) concomitantemente 

com o tratamento convencional durante dois anos. Variáveis, como os parâmetros do 

sistema imune, foram menos adversamente afetadas pela quimioterapia e pelos 

efeitos imunosupressivos dos medicamentos em relação aos efeitos esperados 

nestes pacientes (controle) (MERCHANT et ai., 1990). Em outro estudo, utilizaram a 

Chlorella pyrenoidosa como suplemento em pacientes hipertensos, a fim de verificar 

se a suplementação diária com produtos derivados da microalga poderia reduzir a 

pressão sangüínea. Foram administrados 1 O g de chlorella em comprimidos e 100 mi 

do extrato de chlorella, durante dois meses. Os resultados foram satisfatórios para 

diminuição da pressão sangüínea. Os pesquisadores também avaliaram os lipídeos 

séricos (CT, TAG e LDL-c), verificando que houve uma significativa diminuição nos 

lipídeos sangüíneos durante as avaliações com a suplementação. Os autores 

sugeriram que a suplementação diária de chlorella produziu uma modesta, porém 

estatisticamente significante redução na concentração do CT e do LDL-c 

(MERCHANT et ai., 2001 ). 

Estudos apontam para os efeitos benéficos da chlorella no tratamento de 

algumas formas de câncer (KA Y, 1991; TANAKA et ai., 1998; DANTAS & 

QUEIROZ, 1999), algumas desordens gastrintestinais, hipercolesterolemia leve ou 

moderada (SANO & TANAKA, 1987; KAY, 1991; MERCHANT, ANDRE & WISE, 

2001 ; SHIBATA, 2001 ), subnutrição, intoxicação por metais pesados por meio de 

agrotóxicos, entre outras enfermidades (KA Y, 1991 ). 

Em 1980, foi comprovado, pela United Nations Industrial Deve/opment 

Organization (UNIDO), a inocuidade da biomassa da chlorella, posto que não se 

encontrou nenhum sinal de toxicidade em relação à fertilidade, à lactação e a defeitos 

ao nascer, em estudos realizados com a 2ª e 3ª gerações de ratos e camundongos. 

Em outros experimentos também não se observaram nenhum efeito tóxico em 

animais de laboratório ou em humanos que consumiram a Chlorella pyrenoidosa 

(MIYAZ.AWA et ai. , 1988; RICE & YOUNG, 1990; KAY, 1991; MERCHANT et ai., 

2001 ). 
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Ocorreram alterações temporárias no estado geral de saúde, como 

desconforto abdominal, flatulência ou náusea, atribuídas à adição da chlorella na 

dieta, em quantidades acima de 20 g diárias (MERCHANT et ai., 2001 ). 

4.9.1 Efeito hipocolesterolêmico 

No Japão, a chlorella (como suplemento) tem sido usada como um alimento 

funcional e apontada por diminuir a concentração de colesterol sérico. Vários estudos 

têm sido realizados em animais e humanos pelo seu efeito hipocolesterolêmico 

(SANO & TANAKA, 1987; KAY, 1991; MERCHANT, ANDRE & WISE, 2001; 

SHIBATA, 2001 ). A fim de comprovarem os efeitos antiateroscleróticos, anti

hiperlipidêmicos e anticolesterolêmicos do extrato de chlorella, Sano & Tanaka (1987) 

investigaram essas propriedades no pó de extrato da alga, em coelhos. Durante 1 O 

semanas foi oferecida, para um grupo de coe]hos, uma dieta com alta quantidade de 

colesterol, que aumentou consideravelmente a concentração sérica de colesterol total 

e fração, bem como, causou lesões ateroscleróticas na artéria aorta. Num outro grupo 

de coelhos, para o qual foi administrada a mesma dieta de colesterol e mais 1 % de pó 

de extrato da alga chlorella, a concentração sérica de colesterol total e fração se 

apresentou reduzida, assim como uma extensão menor de lesões ateroscleróticas. 

Com isso, os autores concluíram que a administração da chlorella, juntamente com 

uma ração saturada de colesterol, não somente inibiu a hipercolesterolemia como, 

também, a evolução da aterosclerose induzida. 

Outro trabalho, realizado também por Sano et ai., (1988), verificou o modo de 

ação do extrato da alga chlorella na hipercolesterolemia. Segundo os autores, 

cobaias alimentadas com uma dieta gordurosa suplementada com frações 

glicolipídicas e fosfolipídicas, extraídas da chlorella, apresentaram concentração 

diminuída de TAG e aumento da excreção fecal de esteróides, como colesterol e 

ácidos biliares. Concluíram que o aumento da excreção fecal de esteróides 

interrompeu, em parte, o ciclo de absorção do colesterol e de ácidos biliares e, por 

conseqüência, diminuiu a concentração de colesterol sangüíneo, mesmo com uma 

dieta elevada de colesterol. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 CASUÍSTICA 

O presente estudo foi realizado em um grupo de mulheres adultas 

hipercolesterolêmicas, envolvidas pela primeira vez no programa de atendimento 

nutricional da Clínica de Nutrição pertencente à Universidade Guarulhos (localizada 

na região urbana e central do município de Guarulhos, São Paulo). 

As mulheres que voluntariamente aceitaram participar do estudo foram 

encaminhadas ao ambulatório médico para uma avaliação clínica e para solicitação e 

realização de exames laboratoriais no laboratório de análises clínicas, ambos na 

própria universidade, a fim de se confirmar a hipercolesterolemia. 

5.1.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Ser paciente do sexo feminino; 

Apresentar concentração sérica de colesterol acima do valor de referência 

desejável, ou seja, valores ~ 200mg/dl; 

Estar na faixa etária de 21 e 45 anos; 

Não ter ocorrência atual ou pregressa de doenças renais, hepáticas, tireóide, gota, 

retocolite ulcerativa, hipertrigliceridemia, entre outros fatores de risco para 

aterosclerose e diarréia, como forma de prevenção de eventuais problemas 

futuros; 

Não fazer uso de medicamentos e/ou suplementos que possam influenciar a 

concentração de lipídeos séricos e glicose (por no mínimo há três meses); 

Não ter dificuldade de locomoção; 

Não estar fazendo uso de suplementos à base de algas há pelo menos um mês; 

Não estar fazendo qualquer tipo de dieta alimentar nos últimos seis meses. 

5.2 MÉTODOS 

O estudo teve o desenho experimental crossover com utilização de grupo 

placebo, duplo-cego e randomizado (conforme figura 1 ). 
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- Grupo CHL5 - Chlorella 5 g: suplementado com 5 g diárias de chlorella divididas em 

4 doses; 

- Grupo CHL10 - Chlorella 10 g: suplementado com 10 g diárias de chlorella divididas 

em 6 doses; 

As pacientes com diagnóstico de colesterol limítrofe ou alto, sem prescrição de 

medicação hipolipêmica, foram encaminhadas à pesquisadora que realizou as 

medidas antropométricas e registrou todos os dados pertencentes ao protocolo da 

pesquisa. A cada encontro (4 semanas), os indivíduos eram submetidos às 

avaliações físicas, à anamnese alimentar e à coleta sangüínea e recebiam também 

os frascos e/ os comprimidos de acordo com o grupo em que foram enquadrados 

aleatoriamente até completarem as 8 semanas do protocolo experimental. 

2°. Momento 

Ourante 2 semanas, a suplementação foi suspensa, para ser introduzida a 

nova etapa de suplementação, este período sem suplementação permitiu que não 

houvesse interferências da ação da suplementação anterior. 

3°. Momento 

Neste período, com duração de 8 semanas, houve a mudança na 

suplementação por grupo. Os grupos que foram suplementados com a chlorella 

receberam, neste momento, o placebo e, por sua vez, o grupo que ingeriu o placebo, 

iniciou a suplementação com a chlorella. 

Foram realizadas as avaliações (antropométrica, bioquímica e de consumo 

alimentar), a cada 4 semanas, como no prime iro momento. 

Todas as avaliações foram realizadas dentro da própria universidade onde 

estão localizados o ambulatório médico, o laboratório de anâlises clínicas e a clínica 

de nutrição. 
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5.2.1 PARÂMETROS ANALISADOS 

5.2.1.1Avaliação antropométrica 

Peso e Estatura: O peso atual das mulheres foi mensurado em um horário 

específico padronizado, com balança eletrônica tipo plataforma digital Filizola® com 

capacidade para até 150 kg, com precisão de 100 g (calibrada e aferida) com o 

indivíduo descalço e com roupas íntimas. 

A estatura foi tomada por meio de um estadiômetro de madeira fixado a 

parede, com o indivíduo em pé mantendo-se ereto, descalço, calcanhares juntos e 

olhos fixos à frente (plano de Frankfurt) (FRISANCHO, 1999). 

O peso foi registrado em quilos e gramas e a estatura em metros. 

Índice de Massa Corpórea: Para o cálculo do IMC foram utilizados os dados 

de peso e estatura determinados pela relação entre a divisão do peso (kg) pelo 

quadrado da estatura (metro). Para a classificação dos resultados foram adotados os 

pontos de corte propostos pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS, 1997). 

(Quadro 2). O IMC pode ser uma boa ferramenta de medida por apresentar alta 

correlação com a quantidade de gordura corporal de um indivíduo (PI-SUNYER, 

2000). 

Circunferências: Foi estimada a distribuição de gordura corporal utilizando-se 

a mensuração das circunferências da cintura e do quadril dos participantes (média de 

três medidas). As circunferências foram medidas por meio de uma fita métrica 

inextensível tipo trena, em centímetros. 

Cintura - no ponto médio entre a extremidade inferior da costela e a crista 

ilíaca com o indivíduo em pé, em posição ereta, com o abdome relaxado, braços ao 

lado do corpo e pés juntos (LAHTI-KOSKI, 2000). Na impossibilidade de encontrar o 

ponto médio, a medida foi feita no nível do umbigo, sendo essa medida realizada 

perpendicularmente à linha axial do tronco (GROOT & STAVEREN, 1980). 

Quadril - foi medido no trocânter maior ou na máxima circunferência do 

quadril com o indivíduo em pé, em posição ereta, braços ao lado do corpo e pés 

juntos (GROOT & STAVEREN, 1980). 

A descrição da distribuição da gordura corporal por meio da medida da 

circunferência da cintura foi realizada mediante comparação com os pontos de corte 
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recomendado. (Quadro 1 ). Além da circunferência da cintura, foi avaliada também a 

relação Cintura-Quadril (RCQ) com o objetivo de se ter mais um parâmetro para 

analisar a distribuição de gordura corporal nos grupos, que permite avaliar o risco 

para o desenvolvimento de DCV, sendo obtida pela equação: RCQ = circunferência 

da Cintura (cm) / circunferência do Quadril (cm). Valores acima de 0,80 cm são 

considerados risco de eventos cardiovasculares em mulheres (BRA Y, 1989, 

BJORNTORP, 1995). 

5.2.1.2 Avaliação bioquímica 

As coletas e análises laboratoriais foram executadas, como procedimento de 

rotina, pelo laboratório de análises clínicas da Universidade Guarulhos, por meio das 

seguintes técnicas: 

- Todos as amostras de sangue foram coletadas (utilizando-se material descartável) 

por punção venosa periférica, após jejum noturno de 12 horas. As amostras de 

sangue para análise dos lipídeos e hemoglobina glicosilada foram colhidas sobre o 

ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) e· para a análise de glicose plasmática 

utilizou-se fluoreto de sódio. Todos os resultados foram expressos em mg/dl. 

Lipídeos séricos: 

- A avaliação da HDL-c foi realizada de forma automatizada pelo aparelho de marca 

Caim SBA 200 Analyser System, obedecendo ao método enzimático-colorimétrico, 

utilizando-se "kits" bioquímicos da marca Labtest®. A dosagem do colesterol das 

HOL-c foi realizada mediante a separação, por precipitação seletiva, das demais 

lipoproteínas e no sobrenadante, separado por centrifugação, onde as HDL se 

encontram. 

- A avaliação dos TAG e colesterol total foi realizada de forma automatizada pelo 

aparelho de marca Celm SBA 200 Analyser System, obedecendo ao método 

enzimático-colorimétrico, utilizando-se "kits" bioquímicos da marca Labtest ®. 

- Para encontrar os valores de LDL-c e VLDL, utilizou-se um cálculo por meio da 

fórmula de Friedewald (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2001 ): 
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LDL-c = CT - (HDL-c - TAG/5)* 

VLDL-c = T AG/5 

* A fórmula é aplicada se a concentração de triacilgliceróis for menor que 400mg/dl. 

Glicose plasmática: As amostras foram determinadas utilizando-se do "kit" 

bioquímico da marca Labtest®, obedecendo ao método enzimático-colorimétrico; as 

análises foram realizadas de forma automatizada no aparelho Celm SBA 200 

Analyser System. 

A hiperglicemia é caracterizada pela elevação crônica da glicose plasmática 

em jejum, por elevações freqüentes e excessivas da glicose pós-prandial ou pelo 

aumento de ambas. O controle glicêmico global é determinado pela hemoglobina 

glicosilada (SOIDÁN, 2003}. 

Hemoglobina glicosilada: Para análise da hemoglobina glicosilada, utilizou-se o "kit' 

bioquímico da marca Labtest®, sendo realizada de forma automatizada no aparelho 

Celm SBA 200 Analyser System, obedecendo ao método Trivelli modificado e 

colorimétrico. 

Em indivíduos normais o percentual da hemoglobina glicosilada (HbA 1 c} varia 

de 4,0 a 6,0%. A concentração da HbA1c no sangue reflete a média da glicemia 

durante os 2 a 3 meses anteriores, de tal maneira que um aumento progressivo na 

concentração da hemoglobina glicosilada significa o aumento do risco de 

complicações relacionadas a hiperglicemia, podendo levar ao diabetes (SOIDÁN, 

2003). 

Ácido úrico: Foi utilizado o "kit" bioquímico da marca Labtest® e as análises foram 

realizadas de forma automatizada no aparelho Celm SBA 200 Analyser System, 

obedecendo o método enzimático-colorimétrioo. 
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5.2.1.3 Avaliação do consumo alimentar 

Para avaliar o consumo alimentar foi aplicado o questionário pelo método de 

freqüência alimentar (QFA) e o recordatório alimentar de 24 horas (R24h) sendo em 

qualquer dia da semana, ambos preenchidos pelo entrevistador (pesquisadora). 

Mediante o preenchimento do questionário referente ao inquérito alimentar foi 

disponibilizado (em todas as consultas) um guia explicativo com fotos de alimentos e 

preparações e suas respectivas medidas caseiras, a fim de auxiliar na quantificação 

das preparações ou dos alimentos consumidos. 

Recordatório de 24 horas (R 24h): O Recordatório de 24 horas é um método 

de inquérito alimentar no qual um entrevistador pergunta sobre todos os alimentos 

consumidos pelo entrevistado nas 24 horas anteriores ou no dia anterior à entrevista 

(WILLET 1998). Foi realizado um R24h para cada etapa do estudo com o objetivo de 

fornecer informações do consumo alimentar do indivíduo. (Anexo 2) 

Questionário de Freqüência Alimentar (QFA): O QFA utilizado no estudo foi 

desenvolvido por VIEBIG (2002), baseado nas informações coletadas por meio da 

aplicação de Recordatórios de 24 horas em indivíduos adultos de ambos os sexos 

sem diagnóstico comprovado de DCV que buscavam voluntariamente o ambulatório 

geral do Instituto do coração - lncor (ICHCFMUSP) para a realização de exames 

cardiológicos (check-up). Foi realizado em cada etapa do estudo o preenchimento de 

um QFA (anexo 2). 

O QFA semiquantitativo utilizado no estudo possuía alimentos com quantidades 

e porções padronizadas que foram constituídos baseados nos recordatórios de 24 

horas feitos pela população do estudo e comparados com as informações da 

Pesquisa Nacional de Orçamento Familiar (POF 1995/1996), com o cuidado de 

detectar alimentos importantes do padrão dietético que não tivessem sido relatados 

nos recordatórios. O questionário oferece nove possíveis categorias de resposta. 

Segundo WILLETT (1998), esse sistema de classificação produz uma escala com 

grande detalhe nas categorias de maior consumo, permitindo que alimentos 

consumidos menos de uma vez por semana tenha uma pequena contribuição relativa 

na ingestão de nutrientes. 
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Para a padronização das quantidades consumidas foi utilizada a tabela para 

avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras desenvolvida por PINHEIRO et 

ai., ( 1994). 

Os dados de consumo diário avaliados foram processados mediante o programa 

Virtual Nutri (desenvolvido por Phillippi et aL, 1996), para obtenção dos valores e 

proporções de energia, carboidratos, lipídeos, proteínas e valores de ácidos graxos 

insaturados, colesterol e fibras totais. 

5.2.2 Variáveis como prática de atividade física, tabagismo, etilismo 

e dados socioeconômicos 

5.2.2.1 Atividade Física 

O exercício físico vem sendo utilizado como forma de terapia não 

medicamentosa na prevenção e tratamento de vários problemas de saúde. O termo 

;'exercício físico" se diferencia de "atividade física" por ser o primeiro uma seqüência 

planejada de movimentos repetidos sistematicamente com o objetivo de elevar o 

rendimento, enquanto que atividade física se refere a todo tipo de movimento 

corporal, produzido por músculos esqueléticos, que provoca um gasto energético, 

englobando as atividades domésticas, do jogo, do lazer, bem como do esporte e do 

exercício (BARBANTI, 1994; DIPIETRO, 1995). 

O sedentarismo aumenta o risco de aparecimento de ECNT como obesidade, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus e as DCV, o qual pode ser reduzido com a 

prática regular de exercícios físicos (MATSUDO et ai., 2002). Segundo a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (1996), a prática regular de atividade física leve ou 

moderada, numa freqüência de 30 minutos por dia de forma contínua ou acumulada, 

por pelo menos 4 dias durante a semana, leva à diminuição da concentração sérica 

de TAG e ao aumento da concentração de HDL-c. 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

O Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) foi inicialmente 

proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1998, com o intuito de 

realizar um levantamento mundial da prática de atividade física, sendo estudado e 
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utilizado em países como Austrália, Canadá Finlândia, Guatemala, Itália, Japão, 

Portugal, África do Sul, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil (MATSUDO et ai.., 

2001 ). 

5.2.2.2 Questionário Socioeconômico e de Estilo de Vida 

As informações foram coletadas por meio de um questionário desenvolvido por 

VIEBIG (2002) adaptado para o estudo proposto; incluem dados como idade, 

escolaridade. renda, hábito de fumar e consumo de álcool (anexo 3). 

5.2.3 Método químico 

5.2.3.1 Composição centesimal 

Para a análise da composição centesimal da microalga chlorella pyrenoidosa 

utilizou-se a alga em comprimidos. As análises foram realizadas no laboratório de 

bioquímica da nutrição da FCF/USP. 

Umidade 

Para determinação da umidade foi utilizado o método gravimétrico, baseado na 

determinação da perda de peso das amostras submetidas ao aquecimento em estufa 

regulada a 105ºC até o peso constante. Foram pesados, aproximadamente 5 g de 

amostra em triplicata, em cápsula previamente seca e tarada. As cápsulas ficaram na 

estufa por 12 horas (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 

Extrato etéreo ou gordura 

A extração da fração lipídica foi realizada em extrator intermitente, utilizando-se 

o aparelho de Soxhlet (MARCONI®) durante 8 horas utilizando-se o éter etílico como 

solvente. Esta técnica baseia-se na extração de gordura da amostra com solvente, 

posteriormente na eliminação do solvente por evaporação e, em seguida, na 

determinação de gordura extraída por pesagem (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 
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Proteína 

Para análise de proteína foi utilizado o método de micro Kjeldahl (CECCHI. 

1999; ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1980), por meio de 

determinação do teor de nitrogênio de origem orgânica. Como o teor de nitrogênio 

dos diferentes tipos de proteína é aproximadamente o mesmo (em torno de 16%), 

pode-se multiplicar a porcentagem de nitrogênio total encontrado pelo fator de 6,25 

para obter a porcentagem de proteína na amostra. Este método baseia-se na 

digestão da amostra com ácido sulfúrico, na presença do catalisador sulfato de cobre 

e do sulfato de potássio. Durante esse processo o nitrogênio da proteína é reduzido 

em sulfato de amônia. O sulfato de amônia é destilado com NaOH concentrado, onde 

ocorre a liberação da amônia dentro de um volume conhecido de uma solução de 

ácido bórico (na presença de solução indicadora}, formando borato de amônia. O 

borato de amônia formado é titulado com solução de ácido clorídrico 0,02N. Para 

calcular a porcentagem de proteína na amostra foi utilizado o peso equivalente do 

nitrogênio, a normalidade do ácido clorídrico, o peso da amostra e o fator de 6,25. 

Cálculo: %N = (ml HCL amostra - ml HCL branco) x N do HCL x FC x 14,007 x 100 

Onde: ml = volume gasto 

N = normalidade 

FC = fator de correção 

Cinzas 

mg amostra 

A fração cinzas foi determinada pelo método gravimétrico, baseado na 

determinação da perda de peso das amostras submetidas ao aquecimento em mufla 

(MARCONI®) regulada a S00ºC até a combustão de toda a matéria orgânica restando 

apenas a fração inorgânica (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 

Fibra alimentar 

Foi utilizado o método enzímico-gravimétrico que utiliza as enzimas a.-amilase, 

protease e amiloglicosidade para remover amido e proteína, permitindo conhecer 

tanto a fibra alimentar total (FAT), quanto suas frações solúvel e insolúvel (AOAC, 

1990; PROSKY et ai., 1984, 1988, 1992). 
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Fíbra Alímentar Insolúvel {FAI): O hidrolisado contendo o resíduo é lavado com água 

e posteriormente com etanol e acetona sendo seco e pesado descontando-se o peso 

da proteína e das cinzas contidas no resíduo. 

Fibra Alimentar Solúvel {FAS): O filtrado resultante da FAI é lavado com etanol 

precipitando a FAS que é novamente lavada com etanol e acetona sendo 

posteriormente seca e pesada. A FAS corresponde ao peso do precipitado 

descontando-se o peso da proteína e das cinzas contidas no resíduo. 

6. Aspectos éticos 

De acordo com a resolução nº. 19611996, do Conselho Nacíonal de Saúde, por 

se tratar de pesquisa envolvendo seres humanos, o trabalho realizado teve 

autorização prévia do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP, conforme documento Ofício do CEP nº01012004 (Anexo 1). 

O estudo teve também autorização pelo Comitê de Ética da Universidade 

Guarulhos, onde foi realizado o trabalho, conforme documento nº 203103 (Anexo1 ). 

As mulheres que atenderam os critérios de inclusão receberam 

esclarecimentos sobre os objetivos do estudo bem como sua importância. Foram 

convidadas a participar da presente pesquisa e registraram sua participação 

voluntária por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (Anexo 1 ). 

Ao final do estudo foram dadas orientações dietéticas a cada indivíduo. Foram 

incluídas orientações sobre a escolha de ingredientes, forma de preparo dos 

alimentos e hábitos saudáveis de alimentação. 

7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

No momento inicial do estudo, antes da intervenção (baseline), os parâmetros 

antropométricos, bioquímicos e relativos à composição da dieta foram avaliados 

quanto à normalidade da distribuição por meio de análise gráfica da dispersão e do 

teste de Shapiro Wilks e, em seguida, quanto à homogeneídade das variâncias (teste 

de Levene). Considerou-se o valor a. de 0,05 para todas as análises. Os resultados 

obtidos em cada grupo foram comparados através de ANOV A. 
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Para comparar grupos ao longo do período experimental (Tempos 1, 2 e 3) os 

dados foram submetidos à ANOVA para medidas repetidas, seguidos de teste de 

Tukey HSD para identificação dos contrastes. Cálculos e gráficos foram elaborados 

através do programa Statistica versão 6.1 (Stat Soft lnc .. Tulsa, OK). 
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8. RESULTADOS 

8.1 Caracterização da população estudada 

Das 60 mulheres entrevistadas que aguardavam o atendimento nutricional, 36 

foram convidadas a participar do presente estudo, cuja coleta de dados realizou-se 

durante 18 semanas, entre os meses de abril a agosto de 2004. Houve 24 

recusas/desistências no decorrer do estudo, o que resultou em uma redução da 

amostra de 67%. A amostra resultante foi composta de 12 mulheres com idade média 

de 37, 15 ± 7,50 anos (mediana = 39 anos) e idade mínima e máxima de 21 e 45 

anos, respectivamente. 

O Quadro 3 registra para as causas que levaram à desistência dos indivíduos no 

estudo realizado. 

Com relação à ocupação atual, aproximadamente 75% (n=9) das mulheres eram 

trabalhadoras ativas. As desempregadas representaram 8,3% (n=1) e as donas de 

casa perfaziam um total de 16, 7% (n=2). 

Houve predominância do nível de escolaridade do ensino fundamental completo 

seguido do ensino médio incompleto. Quanto à renda mens.al individual, houve 

predominância de 1 a 2 salários mínimos. 

Na população estudada foi observado que os fumantes atuais constituíram cerca 

de 8,3% (n=1 ), sendo 16, 7% (n=2) das mulheres ex-tabagistas, cerca de 75% (n=9) 

nunca fumaram. 

Em relação ao consumo de álcool, entre as mulheres que relataram consumir 

alguma quantidade de bebida alcoólica foi observado que 16,7% (n=2) consumiam 1-

2 vezes por semana e 58,3% (n=?) o faziam apenas em ocasiões especiais, porém 

cerca de 25% das mulheres (n=3) relataram que nunca consumiram bebidas 

alcoólicas de nenhum tipo. 

Em relação à prática de atividade física, as respostas obtidas a partir do 

questionário IPAQ-08 foram categorizadas segundo os valores propostos por 

MATSUDO et ai. (2001 ). Os resultados obtidos mostraram que 58,3% (n=7) das 

mulheres foram consideradas insuficientemente ativas e 41,7% (n=S) sedentárias, ou 

seja, aquelas que não realizaram nenhuma atividade física ou o fizeram com 

freqüência e/ou durações inferiores às recomendações, de pelo menos trinta minutos 

de atividade física diária. 
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Quadro 3 - Principais causas de desistências das mulheres no estudo realizado. 

Número de Percentual de 

Motivos principais indivíduos desistência 

Impossibilidade de participar 6 25,00 

Não seguiu programa adequadamente 4 16,67 

Gravidez 3 12,50 

Interesse em perder peso 4 16,67 

Diarréia 2 8,33 

Outros motivos 2 8,33 

Perda de peso 1 4,17 

Constipação intestinal 1 4,17 

Intolerância ao suplemento 1 4,17 

Total 24 100,0 

8.2 Relativo aos parâmetros antropométricos 

Tabela 5 - Características antropométricas dos indivíduos, de acordo com os grupos 

no início do estudo (linha de base). 

Grupos 

Parâmetros Placebo Chlorella (Sg) Chorei/a (10g) p-) 

1 da de( anos) 1 39,00 (28,00 - 45,00] 37,00 [27,00 -42,00] 39,00 [38,00 - 45,00] 0,4020 

Peso (kg) 1 74,90 [57,20-82,40] 72,90 [51,45- 78,40] 83,40 [81,50 - 88,80] 0.1718 

Estatura(m)2 1,58 ± 0,09 1,61 ± 0,09 1,54 ± 0,09 0,4258 

IMC (kg/m2
)
2 28,75 ± 7,24 25,99 ±6,32 34,96 ± 5,79 0,0834 

CQ (cm)2 102,77 ± 10,72 101,06 ± 9,33 111,60:: 12,10 0,2109 

CC (cm)2 92,18 ± 13,70 87,50 ± 12,35 104,10 ± 10,56 0.0919 

RCQ2 0,89 ± 0,07 0,90±0,13 0,93 ± 0,05 0,7941 

N 11 8 5 

· Valores expressos como mediana [quartil inferior, quartil superior}; 2 Valores expressos como média ± desvio
padrão; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos antes de iniciar a intervenção: 
Valores são considerados significativos quando p< 0,05 

Conforme observado na Tabela 5, a mediana do peso corporal do grupo CHL 10, 

apesar de ser superior à dos demais grupos, não demonstrou diferença estatística. O 
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mesmo se aplica para o IMC e a circunferência da cintura (CC) que, embora a média 

do grupo CHL 1 O fosse superior à dos demais grupos, não demonstrou diferença 

estatística. 

Na tabela 6, a concentração sérica das VLDL do grupo CHL 1 O foi superior 

comparado aos demais grupos. Diferindo significativamente do grupo CHL5. 

A tabela 7 mostra o consumo calórico e dE: macronutrientes dos grupos no 

momento inicial do estudo (linha de base). O perfil de consumo nos três grupos 

apresentou diferenças estatísticas na ingestão de carboidratos e lipídeos totais. A 

média de consumo de carboidratos do grupo CHLS foi superior, diferindo 

significativamente do grupo CHL 1 O, sem diferença no grupo PLA. O consumo de 

lipídeos totais do grupo CHL 1 O foi significativamente maior que o grupo CHL5, não 

diferindo do placebo. 

Tabela 6- Características bioquímicas dos indivíduos, de acordo com os grupos no 

início do estudo (linha de base). 

Grupos 

Parâmetros Placebo Chlorella (Sg) Chore/la (1 Og) p3 

Glicose2 90,36 ± 12, 11 91,50 ± 8,68 92,80 ± 15,07 0.9266 

HbA 1c 7,21 ± 0,62 7,51 ± 0,53 8,0±1,1 0.5754 

Ac. Úrico2 3,59 ± 1,31 3,27 ± 1,03 4, 18 ± 1,20 0.4326 

Colesterol1 200,0 [170-220) 200,0 [200-227,5) 206, O [200-240] 0,3008 

HDL1 45,0 [41-48] 44,0 (39-50] 40,0 [38-41} 0,2223 

VLDL1 24,2 [19,8-30,6] :ib 16,7 [13,1-19,8] 3 33,8 [24,2-36,0] b 0,0114 

LDL1 128,2 [83,0-147,2) 139,0 [112,9-168,7} 140,2 [130,4-170,0] 0,2088 

TAG 1 121,0 (99,0-153,0] 83,5 (65,5-129,0] 165,0 [121,0-169,0] 0.0847 

N 11 8 5 

Valores expressos em mg/dl. 
1 Valores expressos como mediana [quartil inferior, quartil superior]; 2 Valores expressos como média ± desvio
padrão; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos antes de iniciar a intervenção; Valores são 
considerados significativos quando p< 0,05; Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem 
significativamente. 
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Tabela 7 - Ingestão calórica e de macronutrientes dos indivíduos, de acordo com os 

grupos antes da intervenção (linha de base). 

Grupos 

Parâmetros1 Placebo Chiarei/a (5g) Chorei/a (10g) p7 

Energia (kcal) 1640 ± 563 1944 ± 421 1814 ± 500 0,4427 

Proteína (%) 16,33 ± 3,65 18,26 ± 5,60 17,88 ± 3,54 0.6099 

Carboidrato (%) 48,01 ± 6,47ªb 52,79 ± 8,62ª 42,36 ± 4,29b 0.0486 

Lípidos(%) 35,66 ± 4,64ª 29,33 ± 3,90b 39,76 ± 5,01ª 0,0014 

Lipídios 25,35 :t 11,58 21 ,99±8,74 36,36 ± 12,03 0.0812 

insaturados (%) 
Fibras (g) 11,68 ± 6,68 17,97 ± 2,94 13,38 ± 7,45 0.0909 

Colesterol (mg) 226,31 ± 134,22 236,61 ± 114,34 223,08 ± 116,33 0.9772 

N 11 8 5 

Valores expressos como média ± desvio-padrão; Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
antes de iniciar a intervenção: Valores são considerados significativos quando p< 0,05; Valores na mesma linha 
seguidos da mesma letra não diferem significativamente. 

8.3 Efeito da suplementação com a Ch/orella pyrenoidosa 

Tabela 8 - Peso corporal (kg) dos indivíduos separados de acordo com os grupos 

antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de il1terve11ção 

Grupos1·2 Início Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 71 ,73 ± 16,72 :abc 71,75 ± 16,77 :abc 71,86 ± 16,89 abc 11 

Chlorella (5 g) 66. 78 ± 14,82 abc 66,29 ± 15,00 abc 65,99 ± 14,58 abc 8 

Chlorella (10 g) 84,26 ± 15, 16 ª 82,66 ± 13,96 b 80,62 ± 14,25 .: 5 

p4 0.000004 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão: 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção= 0,218604: 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O. 4 
e 8 semanas) durante a intervenção = 0,000001: 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos: 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente. 

36 



Na tabela 8, observa-se que o grupo CHL 1 O apresentou redução de peso 

contínua estatisticamente significativa. Após 8 semanas de intervenção a perda 

ponderai foi de 1,60 Kg e de 3,64 Kg nos grupos CHL5 e CHL 1 O respectivamente, 

comparado ao início do experimento. 

Em relação ao IMC, o grupo CHL 10 apresentou uma diminuição 

estatisticamente significativa no valor após 8 semanas de suplementação, comparado 

com o início do experimento. Os demais grupos não apresentaram reduções durante 

o período de intervenção, conforme mostra a tabela 9. 

Tabela 9 - Índice de Massa Corpórea (kg/m2
) dos indivíduos separados de acordo 

com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de intervenção 

Grupos1
·
1 Inicio Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 28,75 ± 7,24 ab 28,80 + 7,20 ab 28,83 ± 7,27ªb 11 

Chlorella (5 g) 25,99 ± 6,32 :ib 25,83+6,19ªb 25,69 ± 5,95ªb 8 

Chlorella (1 o g) 34,96 ± 5,79 b 34,34 ± 5,21 b 33,41 ± 5,53 ª 5 

p4 
0.000002 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção= O, 105036; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (0, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção= 0,000001; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos; 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p< 0,05). 

Tabela 1 O - Circunferência da cintura (cm) dos indivíduos separados de acordo com 

os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Grupos1
•
1 

Placebo 

Chlorella (5 g) 

Chlorella (1 o g) 

p4 

Tempo de ilitervenção 

/11ício Após 4 sema11as Após 8 sema11as 

92, 18 ± 13,?0ªb 92,41 ± 13,39 ab 92,82 ± 13,41 :ib 

87,50 ± 12,35 :ib 87,06 ± 12,42 ab 86,75 ± 12,69 ab 

104,10 ± 10,56" 102,20 ± 9,44ªb 100,00 ± 8,49b 

" 
11 

8 

5 

0,000753 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = 0, 131756; 

3 
Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 

e 8 semanas) durante a intervenção = 0,003526; ~ Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos; 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente {p< 0,05). 
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Na tabela 1 O, observa-se que a circunferência da cintura nas mulheres do 

grupo CLH 10 apresentou uma diminuição significativa na fase após 8 semanas de 

intervenção, comparado com o momento inicial. Nos demais grupos, no entanto, os 

valores mantiveram-se inalterados. 

Tabela 11 - Relação cintura/quadril (RCQ) dos indivíduos separados de acordo com 

os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo tle interve11ção 

Grupos· Inicio Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 0,89 ± 0,07 0,89 ± 0,07 0,89 ± 0,07 11 

Chlorella (5 g) 0,90 ± 0,13 0,90 ± 0,13 0,87 ± 0,06 8 

Chlorella (10 g) 0,93 ± 0,05 0,92 ± 0,04 0,91 ± 0,05 5 

p4 0,6355 

Valores expressos como média ± desvio-padrão; Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção:: 0,727801; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção= 0,285769; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos 

A RCQ das mulheres dos grupos CHLS e CHL 1 O não apresentou reduções 

significativas com a suplementação durante as semanas de intervenção. 

Tabela 12 - Concentração sérica de hemoglobina glicosilada (mg/dl) dos indivíduos 

separados de acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de ü1terve11ção 

Grupos1
•
1 Inicio Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 7,21 ± 0,62 ab 7 
1 
1 5 ± O 

1
58 ab 7,20 ± 0,52 :ib 11 

Chlorella (5 g) 7,51 ±0,52 ll 7,50 ± 0,66ª 6,85 ± 0,88 b 8 

Chlorella (1 o g) 7,52 ± 1,07 ab 7,44 ± 0,46 ab 7,56 ± 0,46 ab 5 

p4 0,0209 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = 0,600217; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção = O, 152186: 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos: 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p< 0,05). 
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A tabela 12 mostra a concentração sérica de hemoglobina glicosilada. 

Observa-se que o grupo CHL5 apresentou redução significativa na concentração 

após as 8 semanas de intervenção comparado com o início do experimento. Nos 

demais grupos. os valores permaneceram inalterados. 

Tabela 13 - Concentração sérica de glicose (mg/dl) dos indivíduos separados de 

acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de intervenção 

Grupos1
·
2 Início Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 90,36 ± 12,11 91,36 ±10,35 90,09 ± 11,71 11 

Chlorella (5 g) 91,50 ± 8,68 86,00 ± 5,68 85,63 ± 5,34 8 

Chlorella (10 g) 92,80 ±15,07 91,20 ± 17,85 88,80 ± 13,81 5 

p4 0,8145 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão: 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = O, 720066; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O. 4 
e 8 semanas) durante a intervenção= 0,450369; 4 Valor da .probabilidade da interação entre grupos x tempos 

A tabela 13 mostra que a concentração de glicose não apresentou redução 

significativa nos grupos durante o período de intervenção. 

Tabela 14 - Concentração sérica de ácido úrico (mg/dl) dos indivíduos separados de 

acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de intervenção 

Gr11pos1
·
1 Início Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 3,59 ±1,31 3,89 + 1,29 3,64 ± 1,25 11 

Chlorella (5 g) 3,28 ±1,03 3,85 ± 0,92 3,54 ± 0,39 8 

Chlorella (1 o g) 4,18 ±1,20 4,22 + 1,25 4,34 ± 1,05 5 

p4 0,6827 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção= 0,506453; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção= O, 154310; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos 

Na tabela 14, observa-se que a concentração sérica de ácido úrico não 

apresentou redução significativa nos grupos durante o período de intervenção. 
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Tabela 15 - Concentração sérica de colesterol total (mg/dl) dos indivíduos separados 

de acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo ,le inten•enç,io 

Grupos· l11icio Após 4 sema11as Após 8 sema11as n 

Placebo 198,27 ± 31,93ªb 206,27 ± 31,20ªb 210,36 ± 32,52ªb 11 

Chlorella (5 g} 212, 13 ± 18,08ª 194,38 ± 24,99ªb 187,00 ± 30,29b 8 

Chlorella (1 o g) 219,20 ± 23,94ªb 198,60 ± 28,68ªb 195,20 ± 18,31ªb 5 

p4 0,00009 

Valores expressos como média ± desvio--padrão; • Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = 0,834581: 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e B semanas) durante a intervenção = 0,003149: 

4 
Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos; 

Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p< 0,05). 

Na tabela 15, observa-se que a concentração de colesterol total sérico no 

grupo CHL5 apresentou redução significativa após as 8 semanas de intervenção, 

comparado ao momento inicial. No grupo CHL 1 O, a redução não foi significativa 

durante a suplementação. 

Tabela 16 - Concentração sérica de HDL-c (mg/dl) dos indivíduos separados de 

acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de i11terve11ção 

Grupos1·2 Início Após 4 sema1Ias Após 8 semanas n 

Placebo 45,73 ± 7,20 44,09 ± 6,12 45,55 ± 4,78 11 

Chlorella (5 g) 44,00 ± 6,05 44,63 ± 5,60 45,00 ± 5,88 8 

Chlorella (1 o g) 39,60 ± 4,04 39,20 ± 6,53 44,20 ± 4,76 5 

p4 0,5520 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção= 0,271007; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção= 0, 199322; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos. 

Na tabela 16, observa-se que a concentração sérica de HDL-c não apresentou 

aumento significativo nos grupos CHLS e CHL 1 O durante a suplementação. 

40 



Tabela 17 - Concentração sérica de LDL-c (mg/dl) dos indivíduos separados de 

acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de i1zterve11ção 

Grupos· Início Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 118, 13 ± 39,99ªb 133,53 + 36,37ªb 131,00 ± 34,45ªb 11 

Chlorella (5 g) 141,29 ± 28,93ªb 124,35 + 33,13ªb 115,30 ± 35,65ªb 8 

Chlorella (1 o g) 146,92 ± 25,05ª 134,60 + 25,BOªb 120,40 ± 23,04b 5 

p4 0,0022 

1 
Valores expressos como média ±,desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 

durante a intervenção= 0,911744; • Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção = 0,029609; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos; 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p<0,05). 

De acordo com os dados da tabela 17, observa-se que o grupo CHL 1 O 

apresentou redução média significativa na concentração sérica de LDL-c após 8 

semanas de intervenção. comparado ao momento inicial do estudo. No grupo CHL5, 

a redução não foi significativa. 

Tabela 18 - Concentração sérica de VLDL-c (mg/dl) dos indivíduos separados de 

acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de bitervenção 

Grupos1'2 /11ício Após 4 sematlas . Após 8 semanas n 
Placebo 24,75 ± 6,08 23,69+7,18 24,93 ± 7,23 11 

Chlorella (5 g} 18,33 ± 7,36 18,70 + 6,53 20,95 ± 5,95 8 

Chlorella (10 g) 31,48 ± 8,29 26,60 + 8,19 26,60 ± 5,96 5 

p4 0,0563 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervencão = O 064795; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 
4 e 8 semanas) durante a intervenção= O, 140185; J Valor da probabilidade da interação entre grupos xtempos. 

Na tabela 18, observa-se que não houve alteração significativa na 

concentração sérica da VLDL-c entre os grupos durante o período de intervenção. 
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Tabela 19 - Concentração sérica de TAG (mg/dl) dos indivíduos separados de 

acordo com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de intervenção 

Grupos· Início Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 126,00 ± 35, 17 .1x 117,64 ± 36,67 ·b.: 120, 73 ± 36,57 , bc 11 

Chlorella (5 g) 99, 13 ± 44, 12"" 97, 13 ± 39,51 ·"" 112,83 ± 35,90 b 8 

Chlorella (1 o g) 148,80 ± 31,63 • 129,00 ± 34,45 . b 127 ,60 ± 32,04 •b 5 

p4 0.0222 

1 
Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 

durante a intervenção = 0,280270; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção = 0,038940; ~ Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos; 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p< 0,05). 

Os resultados da tabela 19 indicam que a concentração sérica dos TAG no 

grupo CHLS apresentou um aumento após 8 semanas de suplementação. No grupo 

CHL 1 O, houve diminuição significativa após 8 semanas de suplementação 

comparados com o período inicial. 

Tabela 20 - Ingestão calórica (Kcal), por meio do relato do recordatório de 24 h. dos 

indivíduos separados de acordo com os grupos, no dia anterior da 4ª e 8ª semana de 

intervenção. 

Grupos1·2 

Placebo 

Chlorella (5 g) 

Chlorella (1 o g) 

p4 

Tempo de i11terve11ção 

Início Após 4 semanas 

1.639,85 ± 563 ab 1.818,29 ± 626 ab 

1.943, 78 ± 421 ª 1.692,23 ± 358 ab 

1.813,26 ± 500 ab 1.539,11 ±431 ab 

Após 8 semanas 

1.505,48 ± 394 ab 

1.514,49 ± 321 b 

1.276,07± 469 ab 

n 

11 

8 

5 

0.0679 

Valores expressos como média ± desvio-padrão; Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = O, 772273; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção = 0,000131; • Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos: 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p< 0,05). 

Em relação à ingestão calórica dos grupos, observa-se que houve uma 

redução média significativa no consumo no grupo CHL5 no final da intervenção, 
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comparado ao momento inicial. No grupo CHL 1 O, os valores médios iniciais e finais 

não apresentaram diminuição significativa no consumo. 

Tabela 21 - Ingestão protéica(%) dos indivíduos separados de acordo com os grupos 

antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de i,itervenção 

Grupos1·2 lt1ício Após 4 sema11as Após 8 sema11as n 

Placebo 16,33 ± 3,65 16,06 ± 5,58 17,61 ± 5,15 11 

Chlorella (5 g) 18,26 ± 5,60 15,86 ± 2,92 16,03 ± 3,30 8 

Chlorella (1 o g) 17,88 ± 3,54 17,92 ± 3, 16 16,56 ± 3,14 5 

p4 0,6972 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção= 0,847600: 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempos (O, 
4 e 8 semanas) durante a intervenção= O, 761696; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos. 

Na tabela 21, em relação à ingestão de proteínas da dieta, os valores nos 

tempos de intervenção entre os grupos mantiveram-se constantes, sem modificações 

no consumo. 

Tabela 22 - Ingestão de carboidratos(%) dos indivíduos separados de acordo com os 

grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de i11terve11ção 

Gruposº /11ício Após 4 semanas Após 8 semanas ,, 
Placebo 48,01 ± 6,47 51,97± 9,01 49,36 ± 8,37 11 

Chlorella (5 g) 52,79 ± 8,62 52,62 ± 5,89 52,42 ± 8,37 8 

Chlorella (10 g) 42,36 ± 4,29 42,93 ± 9,46 53,04 ± 8,98 5 

p4 O, 1011 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão: 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção= O, 169677; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O. 4 
e 8 semanas) durante a intervenção:;; 0, 156783; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupo5 x tempo5. 

Na tabela 22, pode ser observada que a ingestão de carboidratos(%) entre os 

grupos e entre os períodos de intervenção apresentou-se constante em todas as 

fases. 
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Tabela 23 - Ingestão de lipídeos totais(%) dos indivíduos separados de acordo com 

os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de intervenção 

Grupos· /11ício Após 4 sema11as Após 8 semanas n 

Placebo 35,66 ± 4,64 31,97 ± 7,54 33,04 ± 6,97 11 

Chlorella (5 g) 29,33 ± 3,90 31,52 ± 5,81 31,55 ± 8,44 8 

Chlorella (10 g) 39,76 ± 5,01 39,15 ± 8,38 30,40 ± 8,37 5 

p4 0,0606 

' Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = O, 138120; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção= 0, 147344; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos. 

Na tabela 23, observa-se que as alterações na ingestão de lipídeos totais (%) 

entre os grupos e entre os períodos de intervenção não apresentaram diferenças 

significativas. 

Tabela 24 - Ingestão de lipídeos insaturados (g) dos indivíduos separados de acordo 

com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de i11terve11ção 

Grupos1
•
2 Início Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 25,35 ± 11,SB•b 27,82 + 16,24•b 22,55 ± 7, 75•b 11 

Chlorella (5 g) 21,99 ± 8,74ªb 27,05 ± 8,75ªb 21,20 ± 8,82•b 8 

Chlorella (1 o g) 36,36 ± 12,03ª 29,02 ± 8, 15ab 18,00 ± 12,84b 5 

p4 O, 1283 

' Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = 0,669490; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção = 0,009593; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos: 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p< 0,05). 

A tabela 24 mostra que a ingestão de lipídeos insaturados (g) não apresentou 

diferenças estatísticas no grupo CHLS. Foi encontrada redução de consumo no grupo 

CHL 1 O após 8 semanas de intervenção, comparado com o início do experimento. 
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Tabela 25 - Ingestão de fibras alimentares (g) dos indivíduos separados de acordo 

com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de i11terve11ção 

Grupos' Início Após 4 sema11as Após 8 semanas n 
Placebo 11,68 ± 6,68 13,28 ± 5,31 11,72 ±4,33 11 

Chlorella (5 g) 17,97 ± 2,94 14,44 ± 7,72 12,94 ± 4,74 8 

Chlorella (10 g) 13,38 ± 7,45 9,60 ± 6,62 10,24 ± 4,32 5 

p4 O, 1254 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção= 0,291441; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção = 0,052398; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos; 
Valores na mesma linha seguidos da mesma letra não diferem significativamente (p< 0,05). 

Tabela 26 - Ingestão de colesterol dietético (g) dos indivíduos separados de acordo 

com os grupos antes e após 4 e 8 semanas de intervenção. 

Tempo de intervenção 

Grupos1·2 Início Após 4 semanas Após 8 semanas n 

Placebo 226,31 ± 134,22 271,92 ± 163,45 256,95 ± 134,24 11 

Chlorella (5 g) 236,61 ± 114,34 193,41 ± 84,24 180, 13 ± 94,43 8 

Chlorella (10 g) 223,08 ± 116,33 166,67 ± 69,75 111,66± 61,76 5 

p4 0,4315 

1 Valores expressos como média ± desvio-padrão; 2 Valor da probabilidade para diferenças entre os três grupos 
durante a intervenção = O, 156549; 3 Valor da probabilidade para diferenças entre os três intervalos de tempo (O, 4 
e 8 semanas) durante a intervenção= 0,387692; 4 Valor da probabilidade da interação entre grupos x tempos. 

Na tabela 25, a ingestão de fibras alimentares (g) entre os grupos e entre os 

períodos de intervenção não apresentou diferenças estatísticas. É possível observar 

nos grupos CHL5 e CHL 1 O uma tendência de diminuição no consumo após 4 e 8 

semanas de intervenção sem, contudo, apresentar diferenças estatísticas nos 

mesmos. 

A tabela 26 mostra que a ingestão de colesterol dietético (g) nos grupos CHLS 

e CHL 1 O, nos períodos de intervenção, não apresentou diferenças estatísticas. 
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Por meio dos dados fornecidos pelo QFCA foi possível avaliar os hábitos 

alimentares dos grupos estudados. O grupo PLA apresentou uma média de consumo 

diário de frutas, verduras, legumes e feijão. Em relação ao consumo de peixes a 

média de consumo foi semanal e o consumo do óleo de oliva (azeite) foi mensal. 

Quanto ao consumo de leite e carnes a ingestão foi diária. O grupo CHL5 consumiu 

verduras e legumes como também o feijão diariamente. Os peixes e o óleo de oliva 

foram consumidos semanalmente e o consumo de leite e carnes foi diário. O grupo 

CHL 1 O consumiu verduras e legumes bem como o feijão diariamente. Os peixes 

consumidos semanalmente e o óleo de oliva raramente. O consumo de leite foi diário 

e o consumo de carnes foi semanal. 

O consumo do óleo de oliva relatado pelo grupo estudado refere-se ao azeite 

misto, composto de óleo de oliva e óleo de soja. O motivo principal do baixo consumo 

com relação a este alimento refere-se ao alto custo do produto, visto que a população 

do estudo é, em sua maioria, de baixa renda econômica. O consumo de peixe era de 

no máximo uma vez na semana e a forma principal de preparo era frito. Os demais 

alimentos já eram incorporados na dieta habitual destes indivíduos. 

Os alimentos foram divididos em alimentos de risco e de proteção para as 

doenças cardiovasculares. Os alimentos considerados de risco são aqueles 

conhecidos como fontes de gorduras saturadas e colesterol como carnes e ovos, leite 

e derivados. Os alimentos considerados como protetores para a saúde cardiovascular 

são as frutas, verduras, legumes, feijão e o óleo de oliva ( conhecido como azeite de 

oliva). 

A Sociedade Européia de Cardiologia recomenda o consumo diário dos 

alimentos considerados protetores para o coração, mas como pode ser observado os 

grupos estudados não seguem a recomendação. 
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9. DISCUSSÃO 

O objetivo do presente estudo foi verificar a influência da microalga chlorella 

pyrenoidosa no controle da concentração sérica de colesterol e suas frações, em 

mulheres que apresentam associação com os fatores de risco para as DCV, sem a 

necessidade de utilização de fármacos comumente empregados na diminuição da 

concentração de lipídeos séricos. 

Neste trabalho, foi utilizada a eh/orei/a pyrenoidosa, como suplemento (em 

comprimidos) na dosagem de 5 e 10 g diárias com utilização de placebo sendo duplo

cego, randomizado e crossover com três grupos: placebo (PLA), chlorella Sg (CHLS) 

e chlorella 10 g (CHL 10), durante 18 semanas, sendo 2 semanas para o período de 

troca de suplementação dos grupos. 

Para muitos indivíduos hipercolesterolêmicos, uma dieta restrita em gordura 

saturada e colesterol é eficaz no controle da dislipidemia. No entanto, alguns 

indivíduos, mesmo com as restrições e modificações necessárias, ainda apresentam 

alterações séricas limítrofes ou acima da referência desejada. A utilização de 

compostos alternativos com características terapêuticas poderia auxiliar nesta 

questão. 

A partir da análise dos dados antropométricos dos grupos avaliados no 

presente estudo, foi possível observar que estes seguem a tendência mundial 

relacionada à alta prevalência de sobrepeso e obesidade. Esta situação, aumenta 

tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, 

independentemente do poder socioeconômico (MONDINI & MONTEIRO, 1994: 

MONTEIRO et ai., 2001 ). 

Em relação ao peso corporal, durante a suplementação, o grupo CHLS teve 

uma redução ponderai de O, 79 Kg e o grupo CHL 1 O apresentou redução de 3,64 Kg. 

O IMC foi avaliado de acordo com os pontos de corte propostos pela OMS (1997) e, 

de acordo com a classificação, um IMC <25Kg/m2 seria ideal para a prevenção das 

DCV. Na população estudada verificou-se que o IMC médio encontrado nos grupos 

foi >25 Kg/m2. Após 8 semanas de intervenção o grupo CHL 10 apresentou uma 

perda ponderai e conseqüentemente uma redução no IMC significativa. Contudo, o 

IMC dos demais grupos mantiveram-se nas mesmas classificações de risco como no 

início do experimento. Além da importância estatística, clinicamente esta redução 

promove uma diminuição nos riscos associados as complicações CVC. A redução do 
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peso corporal foi paralelamente acompanhada a diminuição no consumo alimentar 

calórico, de acordo com o relato dos indivíduos feito pelo R24h que 

conseqüentemente colaborou na perda ponderai. Além da quantidade suplementada 

da alga, as fibras presentes na chlorella podem ter colaborado com um efeito 

fisiológico positivo na saciedade. Tanto a fibra solúvel como a insolúvel contribuem 

para uma menor resposta glicêmica depois de uma ingestão de carboidratos, por 

mecanismos distintos, sendo a fibra solúvel mais efetiva na resposta. As fibras 

solúveis viscosas retardam o esvaziamento gástrico que pode contribuir na redução 

da glicemia pós-prandial e na insulinemia, influenciando na saciedade (SCHWARTZ, 

1982; LECLERE et ai., 1994). Os nutrientes presentes na chlorella também podem 

colaborar para a redução do apetite como foi observado nos grupos suplementados. 

Ao se observar a classificação da população em questão, quanto ao IMC, é 

preocupante, uma vez que a obesidade eleva o risco de complicações das DCV e 

outras doenças e pode diminuir a qualidade de vida destas populações (HILL, 2000). 

No conhecido estudo de Framingham, foi observado também que o risco de 

enfermidades CVC em mulheres obesas, foi cerca de 2,4 vezes maior na faixa etária 

menor de 50 anos (ANDERSON et ai., 1987). Hidaka et ai. (2004), utilizando a 

eh/orei/a pyrenoidosa em ratos ooforectomizados, relata também a perda ponderai 

significativa no grupo suplementado em relação ao controle; atribuída, segundo os 

autores, a diminuição no consumo da ração devido à supressão no ·apetite nos 

animais, controlado pelo hipotálamo ventromedial. 

Em relação à circunferência abdominal, os valores médios encontrados nos 

grupos apresentavam uma classificação de risco para complicações metabólicas 

associadas à ob~sidade e ao desenvolvimento das DCV. A redução ocorrida no grupo 

CHL 1 O embora tenha sido significativa, manteve o grupo na classificação de risco 

muito aumentado para as DCV (> 88cm). Na equação resultante da relação Cintura

Quadril - RCQ os valores médios encontrados nos grupos caracterizou-os na 

classificação de risco. A redução ocorrida nos grupos CHL5 e CHL 10, manteve-os 

ainda dentro da classificação para risco de DCV. Segundo BRAY (1989), valores 

acima de 0,80 cm em mulheres são considerados como fator de risco para o 

desenvolvimento de DCV. A redução na circunferência abdominal e na RCQ tiveram 

relação direta com a perda ponderai. Para que haja uma maior redução nestas 

circunferências, é necessária uma perda ponderai expressiva (PASCALE et ai., 1992). 
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A adiposidade abdominal, independente do peso, é um fator preditivo da 

incidência de enfermidades cardiovasculares e do diabetes não insulina-dependente, 

estando freqüentemente associada à outros fatores de risco cardiovascular como as 
' 

dislipidemias (HAUNER et ai., 1994; FREEDMAN et ai., 1995). Estas associações 

ocorrem devido a diferenças na atividade metabólica dos adipócitos, dependendo de 

sua localização. Os adipócitos intra-abdominais, por serem relativamente insensíveis 

ao efeito antilipolítico da insulina, promovem uma produção excessiva de ácidos 

graxos livres que, sendo mobilizados rapidamente pela circulação portal devido à 

proximidade anatômica, resultam no aumento da produção hepática de VLDL e no 

aumento da neoglicogênese. A lipase lipoprotéica, por sua vez, é deficiente em 

pacientes com intolerância à glicose ou resistência à insulina, o que contribui para a 

hipertrigliceridemia, por estimulação direta da produção hepática de VLDL 

(BJÔRNTORP, 1990) 

Em relação às variáveis bioquímicas, a concentração sérica de HbA1c no 

grupo CHLS apresentou redução significativa após 8 semanas de intervenção mas os 

grupos permaneceram com valores de normalidade durante toda a suplementação. O 

mesmo se aplica para a glicose plasmática, na qual a redução ocorrida durante a 

suplementação manteve os grupos na mesma classificação de normalidade. 

Em relação à concentração sérica de colesterol total, os grupos CHL5 e CHL 10 

estavam na faixa limítrofe da classificação, comparado ao grupo PLA que estava 

dentro dos valores de referência normais. Após a suplementação, o grupo CHLS 

apresentou redução significativa de 11,9% e o grupo CHL 1 O uma redução de 11 % 

permitindo, com isso, que os grupos atingissem a faixa de normalidade. No grupo 

PLA foi observada relação inversa: após a suplementação o grupo apresentou 

concentração de colesterol sérico na faixa limítrofe da classificação para risco. Os 

possíveis efeitos atribuídos à suplementação com a chlorella podem estar associados 

também à fibra solúvel presente que, por meio da fermentação no cólon, produziria 

AGCC, influenciando a diminuição do colesterol sérico total, da LDL-c, além de 

manter ou até aumentar a HDL-c (ANDERSON 1986; PAK & ARAVA, 1991). Esses 

AG podem mediar alguns de seus efeitos hipolipemiantes. São absorvidos pela veia 

porta, inibindo a síntese hepática e periférica do colesterol e acelerando o clearance 

do colesterol junto com as LDL-c (ANDERSON, 1986). 

Outros componentes que estão associados ao efeito na redução do colesterol 

são os AGPI, conhecidos como PUFA, especialmente o AG w 3 e w 6, que possuem 
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uma significância terapêutica com efeito positivo nas DCV e hiperlipidemias. Dos 

PUFA presentes na chlorella, cerca de 36 - 43% são representados pelos AG linoléico 

e alfa-linolêníco. 

Merchant et ai. (2002) observaram redução significativa na concentração 

sérica de colesterol total em indivíduos hipertensos em relação ao controle, durante o 

período de suplementação com a chlorella pyrenoidosa. No trabalho de Hidaka et ai. 

(2004) os animais suplementados com a chlorella também apresentaram redução na 

concentração sérica de colesterol total comparado ao grupo controle. O potencial 

aterogênico da concentração sérica do colesterol total depende das proporções entre 

as lipoproteínas sérica de alta e baixa intensidade (HDL-c e LDL-c). A fração de 

colesterol sérico que é transportada pelas lipoproteínas de baixa intensidade (LDL-c) 

é o componente aterogênico associado à incidência de DCV. A fração de colesterol 

nas lipoproteínas de alta densidade (HOL-c) possui relação inversa com o risco de 

enfermidades CVC, pela capacidade de iniciar o transporte reverso do colesterol por 

meio da remoção do colesterol das células e seu transporte ao fígado para posterior 

excreção (KANNEL, 1998, RABELO, 2000). 

Com relação à concentração sérica de HOL-c, os grupos estavam na faixa de 

normalidade, sem mudanças no decorrer do estudo. O grupo CHL 1 O que estava na 

classificação "baixa" no início do experimento, mas apresentou-se dentro dos valores 

esperados no final da suplementação. Embora não haja significância estatística no 

aumento da concentração sérica de HDL-c, a importância clínica deste aumento está 

relacionada ao fator de proteção que as HOL-c . promovem no indivíduo. A 

concentração sérica da HDL-c está associada com o tipo de gordura consumida na 

dieta; o consumo de lipídeos insaturados no grupo CHL 1 O diminuiu durante a 

suplementação e, conseqüentemente, houve um maior aumento no consumo de 

lipídeos saturados, o que poderia levar à diminuição da HDL-c. No entanto sua 

concentração aumentou no mesmo grupo durante a suplementação. O possível efeito 

atribuído à chlorella estaria relacionado com os AG e as fibras presentes. Estudos 

mostram que quando há restrição energética sem modificação nas gorduras da dieta, 

há uma tendência de diminuição no perfil lipídico incluindo-se a redução da HDL-c, 

considerado um efeito negativo para a saúde CVC. 

Os estudos que utilizaram a chlorella mostraram que a suplementação com a 

alga reduziu a concentração sérica de HDL-c, contrastando com os resultados do 

presente estudo (MERCHANT, 2002; HIDAKA, 2004). 
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No momento inicial a concentração da LDL-c do grupo PLA estava no limiar 

da classificação desejável e os grupos CHLS e CHL 1 O estavam na categoria limítrofe 

da referência desejável. Após a intervenção, houve diminuição na concentração de 

LDL-c nos grupos CHLS e CHL 10, com redução de 18% nos dois grupos. 

Clinicamente, a redução nos grupos permitiu que os valores alcançassem a 

recomendação desejável, diminuindo, com isso, o risco para as DCV. Além da 

importância estatística, a redução observada no presente estudo teve também grande 

importância clínica, pois os grupos partiram de valores limítrofes e chegaram a 

valores de normais com os grupos suplementados com a chlorella, com exceção do 

grupo PLA, que atingiu valores limítrofes da recomendação normal com um aumento 

de 10%. O consumo excessivo dos AG saturados no grupo CHL 1 O poderia ter 

aumentado a concentração sérica das LDL-c, no entanto o efeito pode ter sido 

inverso ou seja, as substâncias presentes na chlorella, entre elas os AGMI podem 

estar diretamente associados na redução da LDL-c. 

MERCHANT et ai. (2002) observaram também a redução significativa na 

concentração sérica de LDL-c nos indivíduos após a suplementação com a chlorella. 

Em relação à concentração sérica de TAG, o grupo CHLS apresentou-se 

dentro dos valores de referência "ótima" e permaneceram na mesma categoria após a 

intervenção. O grupo CHL 1 O estava no limiar da recomendação para ótimo, ou seja, 

concentração abaixo de 150 mg/dl, contudo apresentou redução significativa após 8 

semanas, enquadrando-se na categoria "ótima". A suplementação com a chlorella no 

grupo CHL 10 colaborou na redução da concentração de TAG e no seu derivado, 

VLDL-c. No grupo CHL5, a suplementação com a chlorella apresentou-se ineficiente 

para a redução significativa dos T AG e ao seu derivado VLDL-c. Os AG w 3 possuem 

efeito benéfico na redução do T AG sérico. Estes AG contidos na chlorella podem ter 

colaborado, junto com a dieta, nesse efeito benéfico de redução observado no grupo 

CHL 1 O. No entanto, no grupo CHLS os fatores dietéticos ou uma menor quantidade 

ingerida pelo grupo de suplemento podem não ter sido suficientes para a modificação 

nesses parâmetros bioquímicos. 

Os resultados podem ser comparados com o trabalho de Hidaka et a/.,(2004), 

que estudou a adição do extrato de eh/orei/a pyrenoidosa em ratos ooforectomizados 

sobre o peso corporal e lipídeos séricos, no qual a chlorella não reduziu a 

concentração dos TAG. Resultados semelhantes foram também encontrados no 

estudo clínico de Merchant et ai., (2002) com indivíduos hipertensos que foram 

51 



suplementados com a eh/orei/a pyrenoidosa por dois meses, apresentando 

diminuição na concentração sérica dos TAG após cinco semanas de intervenção. 

voltando a aumentar no final do estudo. 

A alimentação pode exercer papel fundamental na determinação do 

aparecimento de doenças, pois se tem observado que grande parte das doenças 

crônicas tem um componente nutricional importante (WEISBURGUER, 2000). 

Em relação ao consumo alimentar, os resultados apresentados foram 

adquiridos por meio do R 24h referente ao dia anterior às avaliações. O método de 

recordatório de 24 h é considerado um instrumento simples, de baixa complexidade e 

de fácil e rápida aplicação (WILLETT, 1998) além de ser de baixo custo, o que 

propicia sua utilização em estudos populacionais. O R 24h é também um instrumento 

passível de limitações, como na maioria dos métodos de inquérito nutricional, devido 

ao fato de que a aplicação de um único recordatório com o relato de um dia de 

ingestão alimentar não descrever adequadamente o consumo "habitual" de alimentos 

do indivíduo (WILLETT, 1998). 

Em 1994, MONDINI & MONTEIRO ao estudarem as modificações no padrão 

da alimentação urbana brasileira, constataram tendência de menor contribuição de 

carboidratos no consumo calórico total e sua substituição por gorduras. Os resultados 

do presente estudo vêm ao encontro daqueles citados anteriormente, nos quais 

também se observou maior média de consumo de gorduras. Os componentes 

dietéticos que exercem maior influência no risco para DAC são a ingestão de gordura 

total: o tipo de AG da dieta, sendo que os saturados apresentam maior poder 

deletério: o colesterol e a fonte de proteínas - principalmente as de origem animal 

(FONSECA et ai., 1999). Existe forte correlação entre a ingestão de ácidos graxos 

saturados (ácido láurico, mirístico e palmítico) com a concentração de colesterol 

plasmático. Têm-se observado que, em países com alta incidência de DAC, o 

consumo de gordura animal predomina sobre as demais (KEYS, 1986). Spady & 

Dietschy (1988) citados por Connor et ai., (1989) demonstraram que as gorduras 

saturadas e o colesterol da dieta suprimem a atividade hepática do receptor de LDL-c, 

diminuindo a remoção de LDL-c no sangue, aumentando assim sua concentração 

sangüínea. De forma contrária, a diminuição do colesterol e gordura saturada 

provenientes da dieta aumentam a atividade do receptor de LDL-c das células do 

fígado, aumentando a captação hepática de LDL-c e sua diminuição na concentração 

sanguínea. 
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Apesar do alto consumo de gordura e do excesso de peso observado entre os 

grupos avaliados, consumo calórico médio total foi baixo, conforme observado 

também por CERVATO et ai., 1997 estudando uma amostra da população de Cotia. 

Ao comparar os valores energéticos com o estado nutricional inadequado 

observado, o consumo alimentar fornecido foi atual e não poderia, portanto exercer 

influência direta sobre a prevalência de obesidade observada, uma vez que o ganho 

de peso é um processo crônico. Outrossim, a omissão involuntária ou o fornecimento 

incorreto de informações poderia ser a causa desse viés na informação. 

O período de latência, na qual os nutrientes estariam atuando como fatores de 

risco para as principais ECNT, pode ser um processo longo, que pode levar anos 

(WILLETT, 1998). Portanto para que correlações entre estas doenças crônicas e 

fatores dietéticos possam ser bem estudados toma-se fundamental o estudo da dieta 

pregressa ou "habitual", que caracterize o consumo alimentar de indivíduos durante 

um longo período de tempo (por exemplo, 6 meses, 1 ano ou 2 anos) mais do que o 

consumo de apenas alguns dias (NELSON & MARGETTS, 2000). 

Quanto ao consumo protéico, não foi observada diferença significativa entre os 

grupos, o consumo apresentou-se adequado quanto à distribuição percentual deste 

nutriente. 

Em relação aos valores médios de colesterol dietético nos grupos encontram

se dentro da recomendação da Sociedade Européia de Cardiologia de até 300mg 

diários (ESC, 1998). A recomendação de colesterol dietético em indivíduos 

hipercolesterolêmicos apresenta-se acima da recomendação, ou seja, valores 

menores que 200mg ao dia, segundo a Sociedade Americana do Coração (SBC, 

2000). Durante o período de suplementação, houve uma redução na quantidade 

consumida de 24% no grupo CHLS e de 50% no grupo CHL 1 O. Essa redução pode 

estar associada à restrição alimentar calórica ocorrida nos grupos CHLS e CHL 1 O, 

que pode ter sido representada pelo menor consumo de alimentos de origem animal, 

como por ex. carnes, ovos e leite e seus derivados que são conhecidos pelo conteúdo 

de colesterol e gordura saturada. Sabe-se que o colesterol alimentar ou dietético de 

um indivíduo pode influenciar diferentemente a concentração plasmática de 

colesterol. A maioria da população é hipo-responsiva. Estudos clínicos mostram que 

há diferenças entre os indivíduos em relação às alterações da colesterolemia em 

função da mesma alteração na ingestão de colesterol, com alguns indivíduos 

mostrando resposta acentuada ou moderada e outros resposta modesta ou nula. 
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Estas diferenças podem estar relacionadas a diferenças na capacidade das células 

em suprimirem a síntese de colesterol em resposta ao conteúdo de colesterol celular 

e a diferenças na regulação da atividade do receptor de LDL-c, além do nível de 

eficiência na absorção e no aumento da excreção fecal de esteróis, também podem 

estar relacionadas a fatores tais como etnia, adiposidade, atividade física e 

hiperlipemia (HOWELL et ai., 1997; SBC, 2001 ). Têm-se observado que o colesterol 

dietético eleva o colesterol total e LDL-c sangüíneos, mas em menor extensão que os 

ácidos graxos saturados que, quando associados, é possível observar um efeito 

sinérgico sobre as LDL-c, pois inibem a síntese e atividade dos receptores de LDL-c, 

elevando a concentração de LDL-c circulante, favorecendo a sua oxidação 

(KRUMMEL, 1998; SBC, 2001 ). Os AG saturados, em função da sua estrutura, tem o 

principal fator alimentar do aumento na concentração de colesterol plasmático pois 

permite maior entrada de colesterol nas partículas de LDL por inibirem a remoção 

plasmática das partículas de LDL-c (AHA, 2000). 

Como medida de intervenção para a redução da hipercolesterolemia, além da 

restrição de alimentos ricos em colesterol e o incentivo ao uso de proporções 

adequadas de gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, tem-se 

estimulado o consumo de fibras alimentares (GIANNINI, 1998). 

Em relação às fibras alimentares o consumo médio deste nutriente foi baixo. A 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2001) e a Sociedade Americana do Coração 

(2000) recomendam uma ingestão de 20 a 30g diárias de fibra alimentar para adultos. 

Diante dos valores médios encontrados entre os grupos avaliados, o consumo está 

longe de ser satisfatório. 

As fibras alimentares estão associadas ao poder de saciedade, pois auxiliam 

no controle do consumo de alimentos calóricos e conseqüentemente, na diminuição 

de peso (LUDWIG, 2000). 

A descrição do alimento e a freqüência no consumo dos mesmos foi coletada a 

partir do questionário de freqüência alimentar (QFA). O QFA foi coletado durante 3 

períodos durante o estudo, a fim de ter um resultado mais fidedigno da informação. 

Este QFA é atualmente o método mais utilizado para mensurar o consumo dietético 

"habitual" em estudos epidemiológicos, que é desenhado para coletar informações 

sobre os hábitos alimentares praticados durante meses ou até anos, em grupos 

específicos da população {WILLETT, 1998). Tem sido considerado o método mais 

informativo para a utilização em estudos epidemiológicos sobre a relação entre dieta 
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e ECNT (WILLETT, 1998). Diante do relato do QFA foi observado o alto consumo de 

alimentos refinados, ricos em gordura e açúcares, alto consumo de frituras. 

embutidos e refrigerantes, além do excesso no consumo dos alimentos habituais 

como arroz. feijão, pão e leite, levando à uma inadequação no consumo alimentar da 

população em questão. 
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10. CONCLUSÃO 

A suplementação com a chlorella no grupo CHL 1 O, juntamente com a redução 

na ingestão calórica dos alimentos, auxiliou na redução do peso corporal. Este efeito 

positivo pode estar associado ao aumento da saciedade atribuído aos nutrientes 

presentes na alga entre eles as fibras alimentares. 

A perda ponderai ocorrida no grupo CHL 1 O, associada às substâncias 

presentes na chlorella podendo incluir as fibras solúveis, os AGMI e os AGPI, 

colaboraram com a melhora do perfil lipídico (colesterol, LDL-c e TAG) dos grupos 

suplementados. 

A suplementação com a chlorella não alterou a concentração de HDL-c 

durante todo experimento. 
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Oficio CEP n° 010/2004 

llmo( a) Sr( a). 
Érica Martins Gomes 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

São Paulo, O 1 de março de 2004. 

Vimos informar que o Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP. em reunião 
realizada em 16 de fevereiro passado. APROVOU o projeto "Efeito da 
suplementação com a microalga Chlorella pyrenoidosa em mulheres com 
sobrepeso e hipercolesterolêmicas" (Protocolo nº 187) apresentado por Vossa 
Senhoria, com a ressalva que. por se o "n" diminuto. acrescido do fato da dieta não 
ter sido padronizada. estes fatores deverão ser destacados nas conclusões. 
atribuindo ao trabalho o caráter de ensaio preliminar, para evitar a indução em 
uso. 

Todavia. diante da relevância e atualidade do tema. entendemos que a 
pesquisadora deveria continuar a pesquisa. padronizando a dieta dos voluntários, 
que deverão compor um "n" significativamente maior a fim de aquilatar 
futuramente os possíveis efeitos da Chlorella pyrenoidosa. 

Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto, 
deverá ser apresentado um relatório parcial, de acordo com o Artigo 18 - item C. 
da Portaria FCF-111 /97. 

Atenciosamente. 

l .\ / ,, 
i ' ·-f . --;<, ' 

' .; ~vv ~ \_rl. . ..i......__, 

Prof. Dr°. Valentina Porta 
Vice-Coordenadora do Comitê de Ética 

em Pesquisa da FCF/USP 

Orientador: Prof. Júlio Orlando Tirapegui Toledo 
FBA 

Av. Prof. Lineu PrHtts, n• 580, Bloco 13 A - Cidade Universitária • CEP 05508-900 • S.to Paulo - SP 
Fone: (11) 3091-3677 • Fax (11) 3031-8986 -e-mail: rtrlgo@usp.br 
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~ un1vers1dade guarulhoe 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - C E P 

Guarulhos, 08 de julho de 2003 

Exmª. S~. 

MSc. Érica Martins Gomes 

Referência.: Projeto de Pesquisa nº.203/03 ~feito da 

Prezada Senhora: 

suplementação com a microalga Chlorelle 
pyrenoidosa em mulheres com sobrepeso e 
hipercolesterolêm icas ". 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos aprovou o 

Projeto de Pesquisa em epígrafe sob sua coordenação e execução, na reunião 

ordinária realizada em 07 de julho de 2003. 

Atenciosamente. 

~/Prof;~~ 
.v Comitê de Etica em Pesquisa 

Coordenador 

Praça Tereza Cristina, 1 -Centro-Guarulhos-CEP 07023-070-Tel.: (11) 6464-1700- E-mail: ung@ung.br 



Universidade de São Paulo 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL 

1. Nome do Paciente: ............................................. .......................................................................... . 

Documento de Identidade Nº :......................................................... Sexo: ( ) M ( ) F 

Data de Nascimento: ........... ./ ........... ./ .......... . 

Endereço:·····································:···················································Nº: .................... Apto: ................... . 

Bairro: .............................................................. Cidade· ......................................................................... . 

CEP: ................................................... Telefone: ................................................................................... . 

2. Responsável Legal: .......................................................................................................................... . 

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ............................................................................ . 

Documento de Identidade Nº: .................................................................... Sexo: ( )M ( )F 

Data de Nascimento: ......... ./ ......... ./ ............ . 

Endereço: ................................................................................................... Nº: .............. Apto: ............. . 

Bairro: ................................... Cidade: ..................................... CEP: ........................ Tel: ........................ . 

li - DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. Título do Protocolo de Pesquisa: Efeito da suplementação com a microalga Chlorella 
pyrenoidosa em mulheres com sobrepeso e hipercolesterolêmicas. 

2. Pesquisadora: Érica Martins Gomes 
Cargo/Função: Aluna de Mestrado Inscrição Conselho Regional Nº ... 10657 .......................... . 
Departamento da FCF/USP: Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental / Nutrição 
Humana Aplicada - PRONUT (FCF/FSP/FEA) 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA 

Sem Risco ( ) Risco Mínimo () Risco Médio ( ) ·· 
Risco Baixo ( x) Risco Maior ( ) 

4. Duração da Pesquisa: Três meses 

Ili - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDQ: 

1. Justificativa da pesquisa: A prevalência das doenças cardiovasculares tem crescido nos 
últimos anos e os índices de sobrepeso, obesidade e dislipidemias estão fortemente 
associados com as doenças cardiovasculares, sendo fatores que podem ser modificados pela 
adoção de um novo estilo de vida. A redução de peso corporal é indicada para indivíduos que 
apresentam excesso de peso ou obesidade, por diversos motivos, entre eles, redução da 
quantidade de gordura corporal, diminuindo o risco para doenças associadas ao excesso de 
peso. 

Objetivos da pesquisa: Avaliar o efeito da suplementação com microalga Chlorella pyrenoidosa 
na redução de peso e na diminuição do colesterol em mulheres hipercolesterolêmicas. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos: AvaliaçlJo do consumo alimentar. Registro · 
Alimentar (RA) de 24 horas (RA de três dias, durante os três meses do estudo) Ess~s 
procedimentos tem como finalidade a identificação da quantidade calórica e de nutrientes ingeridos 



a estatura. Essas avaliações tem como objetivo a identificação do grau de excesso de peso. Coleta 
de material biológico. 20,0 mi de sangue será colhido para a realização de todas as análises 
sangüíneas (total de 4 vezes durante o estudo), com todo o material descartável, que são 
necessárias para a identificação dos beneficies e de "riscos nutricionais" associados com os 
lipldeos sangüíneos. 
Serão fornecidos os comprimidos da alga Chlorella, para a ingestão diária, durante o período do 
estudo. 
3. Desconfortos e riscos esperados: A metodologia a ser utilizada neste estudo já vem sendo 
utilizada em outros estudos, sem precedentes de riscos. Os desconfortos esperados serão 
passfveis de ocorrer dor na coleta de sangue, flebite e hematomas. 
O risco na coleta é de extravasamento do sangue devido à fragilidade da veia e/ou estado de 
tensão, podendo acarretar no aparecimento de um hematoma, que desaparecerá no máximo em 
uma semana. Nesse caso, a área poderá ficar um pouco dolorida. Eventualmente poderá ocorrer 
sensação de tontura (O sangue venoso será colhido da veia de um dos braços e o paciente deverá 
estar sentado ou deitado). 
Poderão ocorrer mudanças temporárias no estado geral de saúde como, desconforto abdominal, 
flatulência ou náusea, podendo ser atribuídas à adição da Chlorella na dieta, em quantidades acima 
de 15g diárias. Com a quantidade de 5 e 10g diárias utilizadas no presente estudo não existe 
nenhuma evidência cientifica que estas doses seriam prejudiciais à saúde e/ou algum desconforto. 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: Garantia de receber respostas à qualquer pergunta, ou 
esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos e outros assuntos relacionados com a 
pesquisa e o tratamento. 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
4. Da indenização por parte do Patrocinador por eventuais danos à saúde decorrentes da 

pesquisa. 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Nome do pesquisador: 
1- Érica Martins Gomes 
End: Rua Floresta Azul, 780 ap. 102 bloco 05 
Bairro: Penha 
CEP: 03729-010 
Pais: Brasil 

Nome do Orientador: 
1- Julio Orlando Tirapegui Toledo 
End: Av. Prof. Uneu Prestes, 580- Bloco 14 
Bairro: Cidade Universitária-USP Butantã 
CEP 05508 900 
Pais: Brasil 

RG: 28.248.927-7 

Cidade : São Paulo 
UF: SP 
Telefone: 6546-4520/9346-6531 

Cidade : São Paulo 
UF:SP 
Telefone: 3091 3309 - Fax: 3815-44-10 

VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

......................... , ...................................................................................... . 

....................... ............................................................................................ 

··················································································································· 



VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

São Paulo, _____ de ___________ de _____ . 

Assinatura do sujeito de pesquisa 
ou responsável legal 

Assinatura do pesquisador 
(carimbo ou nome legível) 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO TERMO DE CONSENTIMENTO 
PÓS-INFORMAÇÃO 

1. Este termo conterá o registro das informações que o pesquisador fornecerá ao sujeito da 
pesquisa, em linguagem clara e acessível, evitando-se vocábulos técnicos não compatíveis 
com o grau de conhecimento do interlocutor. 

2. A avaliação do grau de risco deve ser minuciosa, levando em conta qualquer possibilidade de 
intervenção e de dano à integridade física do sujeito da pesquisa. 

3. O formulário poderá ser em letra de forma legível, datilografia ou meios eletrônicos. . 
4. A vida do Termo de Consentimento Pós-Informação submetida à análise do Comitê de Etica 

em Pesquisa (CEP-FCF) deverá ser idêntica aquela que será fornecida ao sujeito da pesquisa. 



Anexo 2 



Recordatório de 24 horas 

Nome ......................................... ... ........................................................... . 

Data: ....... ./ ......... ./ ....... . Dia da Semana: ... ................... . 

Refeição Alimento Quantidade Observação 

Desjejum 

Lanche-manhã 

Almoço 

Lanche-tarde 

Jantar 

Ceia 

Total 



Questionário de Freqüência Alimentar 



1. LEITE E PRODUTOS LACTEOS Nunca ou 1_3 1 2_4 5_6 1 2_3 4_5 &+ 
<1mk pormés ~-·" k>l'Mmar k>rsetnar por dia por dia por dia por dia 

1. Leite integral (1 copo/xícara cheios) 
2. Leite desnatado ou semidesnatado 

(1 copo/xícara) 

3. Creme de leite (2 colheres de sopa) 
4. Iogurte natural/polpa (1 copo cheio/pote) 

( )integral ( ) desnatado 

5. Queijos brancos (fresco, requeijão, ricota, cotage) 

(2 fatias/2 colheres de sopa) 

6. Queijos amarelos (prato, mussarela, provolone) 

(2 fatias) 

li. CARNES, PESCADOS E OVOS Nunca ou 1_3 1 2_4 5_6 1 2_3 4_5 &+ 
< 1 més por mês ~seman ..,, sem.in WM"seman por dia por dia por dia por dia 

7. Ovo (frito/mexido/poche) (1 unidade) 
8 . Frango (cozidotassadolfrito) (1 filé/ 1pedaço médio) 

( ) com pele ( ) sem pele 

9. Carne bovina (bife/panela/moída) 
(1 bife/ 1 fatia grande) 

10. Estrogonofe (1/2 concha) 

11. Panqueca de carne (1 unidade média) 
12. Hambúrguer/ cheeseburguer (1 unidade) 
13. Carne suína (lombo/bisteca) (1 fatia média) 

14. Fíqado (1 bife) 
15. Vísceras de frango (miúdos) (1 porção) 
16. Mortadela, presunto, apresuntada (3 fatias médias) 

17. Lingüiça/salsicha (1 gomo/unidade) 

18. Bacon/ toucinho (1 ratia média) 

19. Peixe (cozido/assado/frito) (1 filé/posta) 

20. Atum/sardinha em conserva 
(4 colheres de sopa rasa) 

21 . Camarão (3 colheres sopa cheias) 

Ili. VERDURAS E LEGUMES !Nunca ou 1_3 1 2_4 s_s 1 2_3 4_5 6+ 

< 1 mês por mês ... , sem.in rseman ..,,seman por dia por dia por dia por dia 

22. Alface, escarola 
( 2 folhas médias, 2 colheres de sooa) 

23. Acelga (314 prato raso) 

24. Repolho (1 colher grande picado) 

25. Agrião/ almeirão (112 prato raso) 

26. Brócolis / couve-flor/ couve 
(2 ramos/3 colheres grandes) 

27. Tomate (3 fatias médias) 
28. Cenoura (3 colheres de sopa cheias) 

29. Abóbora (2 colheres de sopa) 

30. Alho / cebola (3 colheres de chá/3 rodelas) 

31. Legumes*: pepino (6 fatias) 

jiló / berinjela/ nabo (2 colheres de sopa) 

32. Legumes**': 
abobrinha / chuchu (2 colheres de sopa) 

beterraba / vagem (2 colheres de sopa) 

• baixo teor de carboidratos 



•• médio teor de carboidratos 

IV. FRUTAS E SUCOS NATURAIS Nunca ou 1_3 1 2..4 5_6 1 2_3 4_5 8+ 

< 1 mês pormis ~rHman ~rHman ~rseman por dia por dia por dia por dia 

33. Laranja / mexerica (1 unidade média) 

34. Suco de laranja (1 copo de requeijão) 

35. Suco de limão (1 copo de requeijão) 

36. Bananas (1 unidade média) 

37. Suco de maracujá (1copo de requeijão) 

38. Abacax / suco (1copo de requeijão) 

39. Maçã / pêra (1 unidade média) 

40. Mamão papaia / formosa / suco 
(1/2 unidade/ 1copo requeijão) 

41 . Morangos (7 unid médias) 

42. Caqui (1 unidade média) 

43. Abacate (112 unid média) 

44. Melão / melancia /suco 
(1 fatia média /1 copo de requeijão) 

45. Suco de cajú (1 copo de requeijão) 

46. Suco de acerola (1 copo de requeijão) 

47. Uvas (10 gomos) 

48.Manga / suco (1 unid média/1 copo de requeijão) 

49. Outras frutas: pêssego/figo/ameixa/carambola) (1 unid) 

50. Sementes oleaginosas 
(amendoim, castanhas, nozes, amêndoas) (2 punhados) 

51. Azeitonas (6 unid) 

V. PAES, CEREAIS, TUBÉRCULOS E LEGUMINOSAS Nunca ou 1_3 1 2_4 5_6 1 2_3 4_5 6+ 
< 1 més por mês '°raman '°raman ..,, seman por dia por dia por dia por dia 

52. Pão francês (1 unid média) 

53. Pão de forma/caseiro/bisnaga) 
(2 fatias /2 bisnaçiuinhas) 

54. Pão integral/diet (2 fatias) 

55. Cereais matinais 
(granola, sucrilhos, aveia) (1 copo pequeno) 

56. Milho verde ( ) cozido/conserva 

(2 colheres sobremesa) 

57. Batata cozida /purê /assada 
(1 unid pequena/1 colher servir cheia) 

58. Batatas fritas (1colh gde cheia) 
59. Arroz cozido (1 escum md. / 2 colh. servir) 
60. Polenta (2 colheres de servir/1 pedaço grande) 

61. Mandioca cozida (1 colher servir cheia) 

62. Farinhas /farofas (2 colheres de sopa) 

63. Macarrão/massas/instantâneo (2 escum. md.) 

64. Feijão cozido (1 concha média) 

65. Feijão branco/ ervilha/ lentilha/ grão de bico 
(1 concha média) 

VI. ÓLEOS E GORDURAS INuncaou 1_3 1 2..• 5_8 1 2..3 4_5 8+ 

< 1 mis por mis ~rseman ~rseman ~-" por dia por dia por dia por dia 

66. Azeite de oliva (1 colher sobremesa) 

67. Oleo de soja/milho/canola/girassol (1col. sopa) 



68. Margarina (1 colher de chá) 

69. Manteiga (1 colher de chá) 

VII.DOCES, SALGADINHOS E GULOSEIMAS Nunca"" 1_3 1 2_4 5_8 1 2_) 4_5 ... 
< 1 mis pormis 

70. Chocolates variados 
~seman 1<>rseman '°'Mman potdia por dia por dia por dia 

(1 barra pq. / 2 bombons/ 2 brigadeiros oa.) 
71. Achocolatado (1 colher de sopa cheia) 

72. Sobremesas cremosas (pudim, manjar, 

arroz-doce, cremes) (1 fatia pq /1 colher gde) 

73. Doces de frutas (calda/barra) 

(2 unidades/1 colher grande) 

74. Sorvetes cremosos (1 bola grande/1xlc de chá) 

75. Doces de bar (amendoim, leite, suspiro) (11/2 un.) 

76. Salgadinhos de bar (esfiha, coxinha, pastel) (1 un) 

77. Biscoito salgado água e sal /cream cracker 
(5 unidades} 

78. Biscoito doce maisena /leite /maria cs un) 

79. Biscoito doce recheado (4 unidades) 

80. Bolo simples (1 fatia média 60g) 

81 . Bolo /torta recheado /com frutas (1 ratia gde) 

82. Torta salgada (1 fatia grande) 

83. Pizza (2 pedaços) 

84. Pão de queijo (2 unidades médias) 

VIII. BEBIDAS Nunca OI.I 1_3 1 2_4 5_1 1 2....3 4_5 ... 
< 1 mês por mês iorseman '°'-ª" ,orMman por dia por dia por dta por dia 

85. Refrigerantes (cola /laranja /limão /guaraná) 

(1 copo requeijão) 

86. Cerveja (1 rata) 

87. Vinho (1 taça pequena) 

88. Outras bebidas alcoólicas:pinga/uísque (1ctose) 

89. Chá mate/ preto infusão (1 copo de requeijão) 

90. Café (2 copos pequenos) 

( X )com açúcar ( ) sem açúcar 

91 . Suco artificial em pó (1 copo de requeijão) 

IX. PREPARAÇÕES E MISCELÃNEAS Nunc1ou 1_J 1 2_4 '-' 1 t_J o .. 
<1ait por llis 

__ .,,, _ ....... ~-•n po< cll ,.., ... porlla porlla 

92. Açúcar para adição (2 colheres de chá) 

93 Sopa legumes/feijão/canja (2 conchas médias) 

94. Molho de maionese (1 colher de sopa rasa) 

95. Salada de legumes e/ maionese (1 escum) 

96. Molhos industrializados: 

catchup, mostarda (1 colher de sopa) 

97. Molho de tomate (11/2 colher de sopa) 

98. Extrato de soja (1/2 xíc chá) 
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Nome: 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE 
FÍSICA - VERSÃO CURTA -

------:-----------------------D a ta: ___ / ___ / ___ Idade : ___ Sexo: F ( ) M ( ) 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 
fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande 
estudo que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas 
respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação à 
pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que 
você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas 
incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, 
por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em 
casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor 
responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado 
pela sua participação ! 

Para responder as questões lembre que: 
> atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal 
> atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum 

esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o nonnal 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 
por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

1a Em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir 
de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

d ias __ por SEMANA ( ) Nenhum 

1 b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 1 O minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou caminhando por dia? 

horas: ___ Minutos: __ 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades 
MODERADAS por pelo menos 1 O minutos contínuos, como por exemplo 
pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar 
vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no 



quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer 
atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos 
do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

dias __ por SEMANA ( ) Nenhum 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 
1 O minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas 
atividades por dia? 

horas: Minutos: --- ---
3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades 
VIGOROSAS por pelo menos 1 O minutos contínuos, como por exemplo 
correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, 
jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou 
cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez 
aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

dias __ por SEMANA ( ) Nenhum 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas 
atividades por dia? 

horas: --- Minutos: --
PERGUNTA SOMENTE PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 

5. Você já ouviu falar do Programa Agita São Paulo? 

6 .. Você sabe o objetivo do Programa? ( ) Sim ( ) Não 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

QUESTIONÁRIO Data:_/_/_ 

Nome: ----------------
Endereço: _______________________ _ 

Cidade/Bairro:------------.

Contato: --------------
local de Nascimento: ---------

Cep: ______ _ 

PARTE 1 - Dados Sócio-econômico-demográficos e de Estilo de Vida 

1. Data de Nascimento: __ / __ / __ 

2. Sexo: 1. masaJlino 

2. feminino 

3. Estado Civil: 1. solteiro( a) 

2. casado(a) 

3. viúvo(a) 

4. separadoldivorciado(a) 

4. Escolaridade do Participante 

LJ 
LJ 

L..J 
L.J 
LJ 
LJ 

1. Analfabeto Ll 
2. Ensino Fundamental Incompleto LJ 
3. Ensino Fundamental Completo/ Ensino Médio lncomp{eto [__J 

4. Ensino Médio Completo/Superior Incompleto LJ 
5. Superior Completo LJ 



5. 0cupação 

1. Trabalhador ativo 

2. Aposentado 

3. Desempregado 

9. Não referido 

&.Renda 
1. até 1 salário mínimo 

2. de 1 a 2 salários-mínimos 

3. de 2 a 3 salários-mínimos 

4. de 3 a 5 salários-mínimos 

5. de 5 a 1 O salários-mínimos 

6. de 1 O a 20 salários-mínimos 

7. > 20 salários-mínimos 

8. sem rendimentos 

9. sem dedaração 

Hábito de Fumar 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
L.J 
LJ 
LJ 
LJ 
L.J 
L.J 

7. Nos últimos 12 meses o Sr(a). fumou algum tipo de cigano, charutos ou cachimbo? 

1. Não (__] PASSAR PARA A PREGUNTA N-11 

e 2. Sim [__) 

8. Que tipo de cigano o Sr(a) consome? 

1. Ciganos sem filtro 

2. Cigarros de palha 

3. Cigarros com filtro branco 

4. Cigarros com filtro amarelo 

SOMENTE PARA FUMANTES 

9. Com que idade o Sr(a) começou a fumar? 

IDADE L..J[_J m 

10. Quantos cigal'!'OS o Sr(a). fuma por dia? 

[__J(__J ~ 

1. NÃO L_J 2. SIM [_] 

1. NÃO L_J 2. SIM [__J 

1. NÃO(_) 2. SIM(_) 

1. NÃO L_]2. SIM L__l 



PARA NÃO FUMANTES (ATUALMENTE} 

11. O Sr(a). alguma vez já fumou cigaR'OS, charutos ou cachimbo? 

1. Não (__J PASSAR PARA O CONSUMO DE ÁLCOOL 

Ir-----2. Sim 

~ 12. Quantos ciganos fumava por dia? 

l._JL__J ........... 

13. Com que idade o Sr(a}. começou a fumar? 

~ (__JL_J -

14. Com que idade o Sr(a). parou de fumar? 

bDE (_J(__] -

PARA TODOS QUE JÁ FUMARAM ALGUMA VEZ. 

15. O Sr(a). pode me dizer o quanto fumava nas seguintas idades? 

Quantos cigarros fumava por dia 
quando tinha. .• 

Cigarros/dia ' 

Que tipo de tabaco ça,,.,.,. quando Perg. 15.6 j Pefg. 15.7 l Pefg. 15.8 i ~ -15.9 ·1 Petg. 15.10 

~ ~ ! ~ ! ~ 1 ~ ~ 
Qgarros sem filtro? e 1 , 

Cjgarros de palha? L_J L__J l (__] l [_J l [__] 
Cigarros com filtro branco? L_J (_) l l__J ! L..J 
CJga,ros com filtro amarelo? L_I L__J \ l_j ! L_I 

1 

1 i l 
Pe,g. 15.15 

, Qwniosc:ha,.,,.,.tum.vapordi• l Perg. 15.16 1 Perg. 15.17 j Perg. 15.18 1 Perg. 15.19 
j quando tinha... i l 
) Charutos/dia j ) ~ 1 



1 

16. Quando o Sr(a). fuma ou fumava ... 

1. Traga ou tragava o fumo profundamente? 

2. Traga ou tragava todo o fumo? 

3. Traga ou tragava parte do fumo? 

4. Não inaJa ou inalava o fumo? 

5. Nãosabe? 

Consumo de Álcool 

(__J 

[__] 

(__] 

f__J 

[_J 

17. Nos últimos 12 meses o Sr(a) tem tomado alguma bebida com álcool como: cerveja, 

vinho, licores, etc., duranta ou entre as ndeições? 

1. Não L_J PASSAR PARA A PERO. rrz, 

2. Sim {__] e 18. Desde que idade consome bebidas alcoólicas? 

IDADE [__J[__J --

19. Quando o Sr(a). as toma? 

1. Em ocas;ões especiais 

2. Uma ou duas vezes ao mês 

3. Uma ou duas vezes por semana 

4. Todos os dias 

5. Duas ou mais vezes ao dia 

l_J 

[__J 

[_J 

[_J 

[_J 

20. Comparando com os últimos 10 anos o Sr(a). diria que ... 

1. Toma mais ou menos a mesma quantidade? 

2. Toma maior quantidade do que há 10 anos? 

3. Toma menor quantidade do que há 1 o anos? 

[__J 

L._J 

[__J 

SOMENTE PARA AS PESSOAS QUE NÃO TOMEM BEBIDAS ALCOOLJCAS ATUALMENTE 

21. Alguma vez, anterionnente, já tomou bebidas com alcool, como a cerveja, vinho, licores, 

etc., durante ou entre as refeições? 

1. Não. Nunca [__J PASAR PARA O RECORDATóRK> DE 24 HORAS 

e 2. Sim [__J 

22. Quando as tomava? 



1. Em ocasiões especiais l__J 

2. Uma ou duas vezes ao mês [__J 

3. Uma ou duas vezes por semana l_J 

4. Todos os días L._j 

5. Duas ou mais vezes ao día l_J 

23. Quantos anos o Sr(a). tinha quando começou a beber este tipo de bebida? 

IDADE [__JL_j m 

24. Com que idade deixou de bebê-las? 

~ [_J[__] _ 

25.Porqualmotivo? 

1. Por doença 

2. Por decisão própria 

3. Por outras razões (especificar) 

f_J 

[_J 

f_J 
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Figura 1 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação ao 
peso corporal (kg) nos diferentes momentos do estudo (antes e após 4 e 8 
semanas de intervenção). 
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Figura 2 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação ao 
IMC (kg/m2) nos diferentes momentos do estudo ( antes e após 4 e 8 semanas de 
intervenção). 
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Figura 3 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação à 
CC (cm) nos diferentes momentos do estudo {antes e após 4 e 8 semanas de 
intervenção) . 
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Figura 4 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação à 
concentração sérica de Hemoglobina glicosilada (%) nos diferentes momentos do 
estudo (antes e após 4 e 8 semanas de intervenção). 
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Figura 5 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação à 
concentração sérica de colesterol total (mg/dl) nos diferentes momentos do 
estudo (antes e após 4 e 8 semanas de intervenção). 
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Figura 6 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação à 
concentração sérica de LDL (mg/dl) nos diferentes momentos do estudo (antes e 
após 4 e 8 semanas de intervenção). 



,., 

,., 

,., 

i 
! 
j '" 
1 
i ,m 

.. 

., 

., 

e 

ab 
ab 

................ .. 

ac 

=E: PLACEBO 

--------~--------- I 5G -;I10G ,.,. ..... 

Valores na mesma linha seguidos da 
mesma letra não diferem 
signifiat.ivamcnte. 

Figura 7 - Representação gráfica da comparação entre os grupos relação à 
concentração sérica dos TAG (mg/dl ) nos diferentes momentos do estudo (antes 
e após 4 e 8 semanas de intervenção). 
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Figura 8 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação à 
ingestão calórica (Kcal) nos diferentes momentos do estudo (antes e após 4 e 8 
semanas de intervenção). 
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Figura 9 - Representação gráfica da comparação entre os grupos em relação 
ingestão de lipídios insaturados (g) nos diferentes momentos do estudo (antes e 
após 4 e 8 semanas de intervenção); 
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RESOLUÇÁO.RE N" 165, DE 4 D& SETEMaRO DE :I002 

o Dinllor do Dimaria Colqlada da A,teda Nacioul do 
V',gillacia Slllliliria.., - • lllribollçlo> que u. aJIIÍae.-.. 
L• 34'. do Daa •,__._cio 21) de .huobo do 2002. 

0..11 Mdt o.,_.,.....,lldoOl\.7leof3'do 
art. 111 do~ i.a., ..... pela PoNria n• 593 do 25 do 
A.-,, de 2000. n:publicada _, DOU da 22 de Dc:umbro de 2000; 

· Colllldcnado o 111. 3.' do Docn,ic,.lci 11. • 986. de 21 de 
Oubobro do 1969, ...ivc: 

Art.l" ladclcrir .. .,._.... cio pedido de rcailllo da - do 
a1ima11oo. pot - cm - ...... o Dotrclo-1.d 9&6. de 21 
de OUlllllro do 1969 e - npln w u conlarmidodo da idaçio 

All.2 • &la R-i.,çlo C8lnlt ..,. • igor na clala do 111& 

polbli<:açlo, 
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