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“Então disse Deus: ‘Cubra-se a terra de vegetação: plantas que deem sementes e 

árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies.’ E assim 

foi. A terra fez brotar a vegetação: plantas que dão sementes de acordo com as 

suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas 

espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o 

terceiro dia.” [...] “Disse Deus: ‘Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em 

toda terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. 

Elas servirão de alimento para vocês.’ ” [...]  “E assim foi. E Deus viu tudo o que 

havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse 

foi o sexto dia.” Gênesis 1:11-13, 29, 30b, 31 (Bíblia Sagrada - Nova Versão 

Internacional) 
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Folly GAF. Efeito do consumo da polpa de açaí (Euterpe oleracea Mart.) sobre as 

concentrações de citocinas inflamatórias, medidas antropométricas, de composição 

corporal, parâmetros bioquímicos, clínicos e dietéticos em mulheres jovens 

aparentemente saudáveis. Dissertação (Mestrado em Saúde e Nutrição) – Programa de 

Pós-graduação em Saúde e Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 

2013. 

 

RESUMO 

Introdução: A obesidade está associada à inflamação crônica subclínica pela síntese de 

citocinas inflamatórias nos adipócitos. Alguns fatores modulam a inflamação como a 

obesidade, a composição corporal e os parâmetros bioquímicos, clínicos e dietéticos. Neste 

estudo, será destacado o consumo de polpa de açaí, fruta rica em antocianinas com 

propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Não existem relatos de estudos que 

enfoquem o efeito do açaí na modulação do perfil inflamatório em humanos envolvendo 

parâmetros bioquímicos, de composição corporal, clínicos e dietéticos. 

Objetivo: Avaliar o efeito do consumo da polpa de açaí em biomarcadores inflamatórios e 

nos parâmetros bioquímicos, clínicos, antropométricos, dietéticos e de composição 

corporal em mulheres jovens, eutróficas e com excesso de peso, em homeostase 

metabólica. 

Metodologia: Intervenção nutricional com consumo diário de 200g de polpa de açaí 

durante 4 semanas por mulheres eutróficas e com excesso de peso em homeostase 

metabólica. Parâmetros antropométricos, composição corporal, clínicos, dietéticos, 

bioquímicos e marcadores inflamatórios (interleucinas [IL] 6, 1β, 8, 10 e 17) foram 

dosados antes e após a intervenção. No PASW Statistics 17, realizou-se o teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov, os testes t-Student independente ou U-Mann Whitney 

para comparação entre grupos e os testes t-Student pareado ou Wilcoxon pareado para 

avaliação do efeito da intervenção (p<0,05). 

Resultados: Observou-se que a intervenção com polpa de açaí aumentou 

significativamente as concentrações de IL-10 (anti-inflamatória) e IL-1β (pró-inflamatória) 

apenas para o grupo de voluntárias com excesso de peso. Houve redução das proteínas 

totais e globulina para todos os grupos e aumento da globulina e relação albumina/ 

globulina. A pressão arterial não se alterou com a intervenção. Além disso, o peso, o índice 

de massa corporal e os índices que avaliam a gordura troncular aumentaram, bem como, a 
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adiposidade do braço e o índice de conicidade reduziram, porém, não houve alteração do 

estado nutricional. Em relação à dietética, houve redução da ingestão calórica, proteica, 

glicídica e aumento do consumo de fibras, mas o padrão alimentar avaliado por índices 

dietéticos não se alterou.  

Conclusões: Estes resultados mostram que, o consumo de polpa de açaí na população 

estudada reduziu as concentrações da IL-10, que é uma citocina anti-inflamatória, reduziu 

o peso e o IMC, sem alteração do estado nutricional e da pressão arterial, e reduziu o 

consumo calórico e de macronutrientes, mas sem alteração do padrão alimentar analisado 

pelos índices. 

 

Palavras-chave: Mediadores da inflamação, Inflamação, Obesidade, Frutas, Antocianinas, 

Interleucina-6, Interleucina-1Beta, Interleucina-8, Interleucina-10, Interleucina-17. 
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Folly GAF. Effect of consumption of açai (Euterpe oleracea Mart.) on concentrations 

of inflammatory cytokines, anthropometric measurements, body composition, and 

biochemical, clinical and dietary parameters in young women apparently healthy.. 

Dissertação (Mestrado em Saúde e Nutrição) – Programa de Pós-graduação em Saúde e 

Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Obesity is associated with chronic subclinical inflammation for the 

synthesis of inflammatory cytokines in adipocytes. Some factors modulate inflammation as 

obesity, body composition and biochemical, clinical and dietary parameters. In this study 

will be highlighted consumption of açaí, a fruit rich in anthocyanins with anti-

inflammatory and antioxidant properties. There are no reports of studies that address the 

effect of açaí in modulating the inflammatory profile in humans, involving biochemical, 

body composition, clinical and dietary parameters. 

Aim: To evaluate the effect of consumption of açaí in inflammatory biomarkers and 

biochemical, clinical, anthropometric, dietary and body composition parameters in young 

women, eutrophics and overweight, in metabolic homeostasis.  

Methods: Nutritional intervention with daily consumption of 200g of açaí pulp for 4 

weeks by eutrophic and overweight women in metabolic homeostasis. Anthropometric, 

body composition, clinical, dietary, biochemical and inflammatory markers (interleukin 

[IL] 6, 1β, 8, 10 and 17) were measured before and after the intervention. In PASW 

Statistics 17, were conducted the Kolmogorov-Smirnov test, independent T or U-Mann-

Whitney tests for comparison between groups and T-Student’s paired and Wilcoxon paired 

tests to evaluate the effect of the intervention (p<0.05). 

Results: It was observed that the intervention with açaí pulp significantly increased 

concentrations of IL-10 (anti-inflammatory) and IL-1β (pro-inflammatory) only for the 

overweight group. There was a decrease in total protein and globulin for all groups, and 

increased globulin and albumin / globulin . Blood pressure did not change with the 

intervention. Moreover, the weight, body mass index and indexes that assess truncal fat, at 

the same time, decreased adiposity arm and conicity index, without change the nutritional 

status. In dietary, decreased caloric intake, protein, carbohydrat and increased fiber intake, 

but dietary patterns assessed by dietary indexes did not change. 
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Conclusions: These results show that the consumption of acai pulp to this population 

reduced concentrations of IL-10, which is an anti-inflammatory cytokine, reduced weight 

and BMI, without changing in the nutritional status and blood pressure, and reduced 

caloric and macronutrient intake, but without changing food consumption pattern. 

 

Keywords: Inflammation Mediators, Inflammation, Obesity, Fruit, Anthocyanins, 

Interleukin-6, Interleukin-1beta, Interleukin-8, Interleukin-10, Interleukin-17. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação está escrita conforme as normas do Regimento do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde e Nutrição da Escola de Nutrição da Universidade 

Federal de Ouro Preto (ENUT/UFOP) e está apresentada no formato de artigos. Ela 

contém, na parte pré-textual, capa, contracapa, dedicatória, agradecimentos, resumo, 

abstract, lista de figuras, lista de tabelas, lista de quadros, lista de abreviaturas e siglas e o 

sumário. Na parte textual, a qualificação é composta de apresentação, introdução com 

revisão de literatura, objetivos gerais e específicos, metodologia, resultados (composto por 

artigo de revisão e artigo original) e conclusão. Na parte pós-textual há referências, anexos 

e apêndices. As citações e as referências foram escritas em consonância às normas 

Vancouver. 

O artigo de revisão está estruturado de acordo com as normas da revista científica 

Nutrición Hospitalaria que está classificada com Qualis B1 na área de Nutrição da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior) e cujo Fator de Impacto 

é 2,011. O artigo original está estruturado de acordo com as normas da revista científica 

Nutrition and Metabolism que está classificada com Qualis A2 na área de Nutrição da 

CAPES e cujo Fator de Impacto é 3,16. Ambos serão submetidos após revisão final dos 

autores e posterior tradução para língua estrangeira conforme as normas da revista. 
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1 INTRODUÇÃO 

A obesidade e o sobrepeso são caracterizados pelo acúmulo anormal ou excessivo 

de gordura corporal resultante de um balanço energético positivo crônico. O excesso de 

peso é fator de risco para doenças crônicas e está relacionado ao surgimento de 

aproximadamente 44% dos casos de diabetes, 23% de doenças cardiovasculares, 20-30% 

de hipertensão e 7-41% de alguns tipos de câncer (WHO, 2013). 

Conforme a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013) A cada ano morrem pelo 

menos 2,8 milhões de adultos em consequência da obesidade. Ela é o quinto fator de risco 

dentre as principais causas de morte no mundo. Segundo a mesma organização, até o ano 

de 2005 mais de 1 bilhão de pessoas no mundo foram diagnosticadas com sobrepeso e 

mais de 300 milhões eram obesos. Esses números tendem a elevar-se devido aos hábitos 

alimentares inadequados e à inatividade física, por conseguinte, estima-se que até o ano de 

2015 o mundo tenha 1,5 bilhões de pessoas com excesso de peso (WHO, 2009). 

De acordo com a pesquisa do Ministério da Saúde (2013), no Brasil, mais da 

metade da população (51%) está com excesso de peso (Índice de Massa Corporal [IMC] ≥ 

25 Kg/m
2
) e 17,4% são obesos (IMC ≥ 30 Kg/m

2
). O excesso de peso é maior em homens 

(54,5%) do que em mulheres (48,1%), mas a obesidade é maior em mulheres (18,2%) do 

que nos homens (16,5%). 

Segundo Duncan, Duncan e Schmidt (2005)
 
os paradigmas que buscam explicar a 

relação da obesidade às suas complicações crônicas e metabólicas estão associados aos 

mecanismos inflamatórios. Evidências acumuladas há alguns anos indicam que a 

obesidade está associada a um estado de inflamação crônico sistêmico. Logo, o tecido 

adiposo não tem, unicamente, função de reservatório energético, mas também funciona 

como um órgão secretor de moléculas sinalizadoras que regulam o peso corporal e algumas 

funções metabólicas (LEE e PRATLEY, 2005).  

Essa função endócrina do tecido adiposo branco está relacionada à síntese de 

moléculas inflamatórias pelos adipócitos (Figura 1). Basicamente, a formação do processo 

inflamatório nesse tecido inicia-se com a migração de monócitos da circulação sanguínea 

para o tecido adiposo, especialmente o visceral, estimulada pela proteína quimioatrativa de 

monócitos [MCP-1], pela leptina, pela hipóxia no próprio tecido adiposo, pelo stress das 

células endoteliais ou mesmo por macrófagos já infiltrados no tecido adiposo branco 

(CANCELLO e CLÉMENT, 2006; BASTOS, ROGERO e ARÊAS, 2009; LEITE, 

ROCHA e BRANDÃO-NETO, 2009). 
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Figura 1. Efeito endócrino do tecido adiposo branco. 
* Infiltração por estímulo multifatorial. TAB: tecido adiposo branco; MCP-1: proteína quimioatrativa de 

monócitos. Fonte: Adaptado de CANCELLO e CLÉMENT (2006). 

 

Após a quimiotaxia e transmigração para o tecido adiposo branco os monócitos são 

ativados e se diferenciam em macrófagos. Há vários fatores que ativam essa infiltração; 

são eles: a síntese de adipocinas, quimiocinas e citocinas; hipertrofia e hiperplasia dos 

adipócitos; hipóxia no tecido adiposo; sinalização parácrina, autócrina e endócrina; e 

endotoxemia causada pelo aumento das concentrações sanguíneas de lipopolissacarídeos 

[LPS] (CANCELLO e CLÉMENT, 2006; BASTOS, ROGERO e ARÊAS, 2009).  

Os macrófagos infiltrados no tecido adiposo branco estimulam este tecido a secretar 

citocinas e outros marcadores que produzem diversos efeitos metabólicos inflamatórios 

(FONSECA-ALANIZ et al., 2006). Este é o princípio do ciclo vicioso (obesidade  

inflamação  obesidade) no qual a obesidade é a causa da inflamação. Já a inflamação 

como causa da obesidade pode ser explicada pelo fato de algumas citocinas inflamatórias, 

como a interleucina-6 [IL-6], interleucina 1 beta [IL-1β] e o fator de necrose tumoral alfa 

[TNF-α], estarem envolvidas na regulação do metabolismo e na ingestão de alimentos 

(DAS, 2001 e ENGSTRÖM et al., 2003). O TNF-α, por exemplo, regula a ação da insulina 

no tecido adiposo, está envolvido com a regulação da adiposidade corporal por meio da 

ação metabólica da leptina e resistina, e juntamente com IL-1β pode modular a liberação 

de leptina (ENGSTRÖM et al., 2003 e VENDRELL, 2004). Então, a inflamação também 

pode causar a obesidade. 

As citocinas secretadas pelos adipócitos são denominadas adipocinas ou 

adipocitocinas. Elas possuem funções variadas e abrangem diversas citocinas relacionadas 
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ao sistema inflamatório e imune (FONSECA-ALANIZ et al., 2006). Neste estudo serão 

destacadas as adipocinas IL-6, IL-1β, interleucina 17 [IL-17], interleucina 8 [IL-8] e 

interleucina 10 [IL10]. 

A IL-6 é uma adipocina pró-inflamatória, pleiotrópica (atua sobre diversos tipos 

celulares), autócrina (age sobre a própria célula), parácrina (age sobre células vizinhas) e 

endócrina, que possui diversas funções imunológicas e inflamatórias. Ela é a principal 

estimuladora e mediadora central da resposta de fase aguda e está envolvida na produção 

das concentrações de proteína C reativa [PCR], fibrinogênio, proteína amiloide sérica A 

[SAA], proteínas do sistema complemento e proteínas da cascata de coagulação, 

contribuindo grandemente para o desenvolvimento da lesão aterosclerótica. Sua síntese e 

secreção são realizadas pelas células endoteliais, musculares lisas, monócitos, macrófagos 

e adipócitos (especialmente os viscerais) e seu papel pró-inflamatório está relacionado a 

seus efeitos autócrinos e aumento de IL-1 e TNF-α (FRANCISCO, HERNÁNDEZ e 

SIMÓ, 2006; PACKER e SIES, 2008; RAMÍREZ, DUQUE e NARANJO, 2011; VOLP et 

al., 2008; GABAY e KUSHNER, 1999). 

A IL-1β é uma adipocina pleiotrópica, parácrina e pró-inflamatória produzida por 

macrófagos e monócitos, mas também por outras células do sistema imune, musculares e 

endoteliais. Ela migra moléculas de adesão às células endoteliais, estimula a síntese de 

quimiocinas pelas células endoteliais e macrófagos, induz a produção de reagentes de fase 

aguda no fígado, além de agir nas vias de transdução de sinal ativando a proteína ativadora 

(AP-1) e o fator de transcrição nuclear kappa beta (NF-κβ) (ABBAS e LICHTMAN, 2008; 

VOLP et al., 2008). Este NF-kβ expressa moléculas de adesão e citocinas pró-

inflamatórias,  aumenta a expressão de moléculas de adesão endoteliais que facilitam a 

agregação de células inflamatórias ao endotélio ativado, estimula a produção da IL-6 nas 

células musculares lisas e aumenta a expressão de moléculas inflamatórias na aterosclerose 

(FRANCISCO, HERNÁNDEZ e SIMÓ, 2006). 

A IL-17 é uma citocina pró-inflamatória e pleiotrópica, sintetizada quase 

exclusivamente por células T ativadas (AGGARWAL et al., 2003). Ela potencializa 

quimiocinas e participa da liberação de citocinas pró-inflamatórias, além de estar envolvida 

em respostas alérgicas (CALDER et al., 2013). Especificamente a IL-17 tem seu efeito 

pró-inflamatório relacionado à indução da síntese de IL-6, TNF-α, IL-1β, MCP-1, IL-8, 

ICAM-1 [molécula de adesão intercelular] e macrófagos por meio da ativação do NF-κβ 
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(MOSELEY et al., 2003; AGGARWAL et al., 2002; HATA et al., 2002; MILJKOVIC e 

TRAJKOVIC, 2004).  

A IL-8 (ou CXCL-8) é uma quimiocina pró-inflamatória que realiza quimiotaxia de 

neutrófilos por meio do estímulo de monócitos e é produzida principalmente pelos 

macrófagos estimulados por marcadores pró-inflamatórios como TNF-α, IL-1β e LPS 

(IKEOKA, MADER e PIEBER, 2010; HARADA et al., 1994; BOER et al., 2000). A 

síntese e excreção desta quimiocina são estimuladas em situações de alteração da 

homeostase tecidual (trauma, isquemia, lesão) quando as concentrações de IL-1 e TNF-α 

estão elevadas (BAGGIOLINI e CLARK-LEWIS, 1992; BAGGIOLINI, LOETSCHER e 

MOSER, 1995). 

Por fim, IL-10 é uma citocina anti-inflamatória que inibe a expressão e síntese de 

citocinas pró-inflamatórias. Ela é sintetizada por células do sistema imunológico, 

inflamatório e pelos adipócitos (IKEOKA, MADER e PIEBER, 2010; CHOI et al., 2007). 

Seus principais efeitos anti-inflamatórios resultam de sua capacidade em inibir as funções 

dos macrófagos encerrando as respostas imunes e inflamatórias com o objetivo de trazer o 

organismo para um estado de repouso ou homeostase (DINARELLO, 2009). 

Evidências científicas demonstram que estas adipocinas e outros marcadores 

inflamatórios estão associados às alterações de parâmetros antropométricos, de composição 

corporal, bioquímicos, clínicos e dietéticos. 

Diversos estudos mostram as relações de adipocinas com a antropometria e 

composição corporal. Biomarcadores pró-inflamatórios como a IL-6, o TNF-α e a IL-8 

foram correlacionados positivamente com peso, IMC, circunferência da cintura (CC), 

circunferência do quadril (CQ), índice cintura-quadril (ICQ) e percentual de gordura 

corporal. A adiponectina, entretanto, que é anti-inflamatória apresenta correlação negativa 

com o IMC e com a CC (LEE et al., 2009; HUNG et al., 2005; STRACZKOWSKI et al., 

2002; SERRANO et al., 2010; MOON, KIM e SONG, 2004). 

Segundo Fain et al. (2004) a liberação de TNF-α, IL-8 e IL-10 no tecido adiposo 

subcutâneo (removido por abdominoplastia) de indivíduos obesos mórbidos com IMC de 

45 kg/m
2
 apresentou-se elevada (p<0,001) quando comparada a indivíduos obesos com 

menor IMC (32 kg/m
2
). Isso demostra que quanto maior a adiposidade maior é a ativação 

de marcadores inflamatórios. Já Bruun e colaboradores (2002) observaram que as 

concentrações de IL-8, em indivíduos saudáveis, associaram-se significativamente à faixa 
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de IMC de 20 a 30 Kg/m
2
 (faixa limítrofe de eutrofia para excesso de peso) em relação às 

outras faixas de IMC confirmando a associação da adiposidade com a inflamação. 

A IL-10 tem sua expressão aumentada em humanos e em ratos obesos estando, 

portanto, associada à adiposidade (ESPOSITO et al., 2003; JUGE-AUBRY et al., 2002). 

Esse aumento possivelmente se deve a um efeito compensatório pelo aumento da 

inflamação associada à obesidade. Madhur et al. (2011) observaram que a IL-17 esteve 

envolvida com o ganho de peso associado a uma dieta com alto teor de gordura. A 

obesidade também está correlacionada positivamente com maior expressão de IL-17 e com 

o aumento resposta inflamatória dependente de IL-17 (WINER et al., 2009). A IL-17 é um 

regulador negativo da adipogênese e da captação de glicose, pois inibe a adipogênese, a 

acumulação de tecido adiposo e regula o metabolismo da glicose em camundongos. Sua 

deficiência está associada ao aumento da obesidade induzida por dieta em camundongos e 

aumento da acumulação de tecido adiposo, mesmo em ratos alimentados com uma dieta de 

baixa gordura. A IL-17 atua em adipócitos diferenciados prejudicando a captação de 

glicose e, ratos com deficiência de IL-17, apresenta aumento da tolerância à glicose e da 

sensibilidade à insulina.  Portanto a IL-17 tem efeitos sistêmicos sobre a homeostase da 

glicose e um papel regulador negativo na adipogênese e da função dos adipócitos 

(ZÚÑIGA et al, 2010). 

Assim como a IL-17, outros biomarcadores inflamatórios também apresentam 

relações significativas com as variáveis bioquímicas e clínicas. A IL-6, por exemplo, está 

negativamente correlacionada com o colesterol HDL [lipoproteína de alta densidade] (LEE 

et al., 2009; HUNG et al., 2005; MOON, KIM e SONG, 2004). 

A IL-6 induz a secreção da VLDL (lipopróteína de muito baixa densidade) 

estimulando a hipertrigliceridemia (BASTARD et al., 2006), ativa as células do endotélio 

vascular pelo o aumento da expressão das moléculas de adesão (E-seletina, ICAM-1 

[molécula de adesão intercelular], VCAM-1 [moléculas de adesão das células vasculares]) 

(GENTILETTI e FAVA, 2003), atua na produção de proteínas da cascata de coagulação 

que tem efeitos pró-coagulantes e pró-inflamatórios (ENGSTRÖM  et al., 2003), além de 

estar associada à disfunção endotelial, à hipertensão (BAUTISTA, 2003 e BAUTISTA et 

al., 2005), à aterosclerose (AMAR et al., 2006), às doenças cardiovasculares (BIASUCCI 

et al., 1996), ao aumento do risco de infarto (RIDKER et al., 2000), à glicemia de jejum, à 

pressão arterial sistólica [PAS] e diastólica [PAD], aos triacilgliceróis e à insulinemia 

(LEE et al., 2009; HUNG et al., 2005). 
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Conforme Packer e Sies
 
(2008), as concentrações aumentadas da IL-6 têm grande 

relação com o desenvolvimento da resistência à insulina (RI) e a IL-6 também pode 

influenciar no mecanismo de tolerância à glicose. O índice HOMA-IR [modelo de 

avaliação da homeostase] que avalia a insulino-resistência, por sua vez, está correlacionado 

positivamente com as concentrações de IL-6 e TNF-α (LEE et al., 2009). 

Conforme Senn e colaboradores (2002), o diabetes do tipo 2 e a RI tem alta 

correlação com as elevações das concentrações locais e circulantes das citocinas pró-

inflamatórias IL-6 e IL-1. 

A IL-1β é uma adipocina da família da IL-1 que está relacionada aos parâmetros 

bioquímicos e clínicos, pois suas concentrações estão associadas à presença de fatores de 

risco para as doenças arteriais coronarianas como a hiperlipidemia, o diabetes do tipo 2 e a 

hipertensão (DALEKOS et al., 1997; FEARON e FEARON, 2008; QAMAR e RADER, 

2012). A IL-1β foi encontrada em maior concentração nas artérias coronárias 

ateroscleróticas quando comparados com artérias coronárias normais (QAMAR e RADER, 

2012; GALEA et al., 1996). A IL-1β está associada à glicemia, pois conforme Maedler e 

colaboradores (2002), o aumento da glicemia em diabéticos do tipo 2 durante 4 dias 

aumentou 2.2 vezes a expressão e liberação de IL-1β nas células das ilhotas pancreáticas, 

aumentando a degeneração das células β e conectando o diabetes do tipo 2 ao diabetes do 

tipo 1. 

A IL-8 também está relacionada com as concentrações de glicose e, ou com o 

metabolismo de carboidratos, pois está consideravelmente mais elevada em pacientes 

diabéticos em relação aos saudáveis (ZOZULINSKA et al., 1999), está aumentada na 

hiperinsulinemia e na hiperglicemia. Esta quimiocina também pode ser usada como 

indicador clínico da doença arterial coronariana por desempenhar um importante papel na 

gênese da aterosclerose e em suas manifestações agudas (IKEOKA, MADER e PIEBER, 

2010; GERSZTEN et al., 1999; STRACZKOWSKI et al., 2002).  

 Estudos demonstram que a presença de uma subfração de LDL modificado em 

indivíduos saudáveis induz à liberação das quimiocinas MCP-1 e IL-8 pelas células 

endoteliais que atraem células imunes (monócitos e linfócitos), perpetuando o ciclo 

inflamatório (DE CASTELLARNAU et al., 2000; SANCHEZ-QUESADA et al., 2003). 

Já a IL-10 está positivamente associada com a sensibilidade à insulina, tem efeito 

anti-inflamatório no sistema vascular (STRACZKOWSKI et al., 2005), sendo um protetor 

na aterosclerose por meio da inibição da LDL oxidada e da redução significativa da 

http://diabetes.diabetesjournals.org/search?author1=Joseph+J.+Senn&sortspec=date&submit=Submit
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formação da placa aterosclerótica em ratos alimentados com dieta aterogênica e em células 

in vivo (PINDERSKI et al., 1999). No estudo de Esposito e colaboradores (2003), baixas 

concentrações de IL-10 associaram-se com a síndrome metabólica que é composta por 

diversos fatores de risco para as doenças crônicas como a hiperglicemia, dislipidemia, 

hipertensão e obesidade abdominal. 

Porém, não apenas os parâmetros antropométricos, de composição corporal, 

bioquímicos e clínicos estão associados às concentrações dos biomarcadores inflamatórios. 

O fator dietético também parece exercer um efeito sobre tais adipocinas. Esmaillzadeh et 

al. (2007) observaram a alimentação de indivíduos que possuem um padrão alimentar 

tipicamente ocidental (rico em grãos refinados, carnes vermelhas e processadas, lácteos 

integrais, açúcares e gorduras hidrogenadas) esteve positivamente correlacionada aos 

teores plasmáticos de IL-6, mesmo após ajustar fatores de confusão como IMC e CC. 

Entretanto, o escore do Índice de Alimentação Saudável Alternativo (IAS-A) mostrou-se 

negativamente correlacionado às concentrações de IL-6 e insulina (FARGNOLI et al., 

2008), assim como a maior adesão ao padrão da dieta mediterrânea está negativamente 

associada com a IL-6 (DAI et al., 2008). Ainda no foco da dieta mediterrânea, Esposito et 

al.(2003) observaram que indivíduos com síndrome metabólica que adotaram a dieta 

mediterrânea consumindo azeite de oliva, frutas, hortaliças e frutos secos tiveram redução 

significativa das concentrações de IL-6. 

 A relação dos fatores da dieta com as interleucinas da família das IL-1 envolve o 

perfil de ácidos graxos da dieta, pois os ácidos graxos trans possivelmente agem na 

inflamação e função endotelial por meio de sua incorporação à estrutura dos fosfolipídeos 

de membranas celulares do endotélio vascular, monócitos, macrófagos ou adipócitos, 

interferindo na função dos receptores de membrana específicos destas células e nas vias de 

sinalização e transcrição (MOZAFFARIAN, 2006). O consumo de ácidos graxos saturados 

contribui para o acúmulo de gordura corporal e para a ativação de fatores de transcrição 

como NF-κβ e as proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPK) no tecido adiposo e 

nas células imunes. Essa ativação tem como consequência o aumento da expressão de 

citocinas como IL-1 que aumenta o recrutamento de macrófagos no tecido adiposo 

ativando os mecanismos pró-inflamatórios (KENNEDY et al., 2009). 

Clément et al. (2004) observaram que, após um período de dieta restritiva em 

calorias, mulheres obesas apresentaram redução (p<0,001) da adiposidade corporal e das 
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concentrações plasmáticas de leptina, melhoria da sensibilidade à insulina e aumento 

(p<0,001) da expressão de IL-10.  

Peluso et al. (2012), em estudo oferecendo refeição rica em lipídios acrescida de 

suco de frutas (40% abacaxi, 18% groselha preta, 5% ameixa) em indivíduos sobrepesos, 

observaram inibição de IL-17 até 8 horas pós-prandiais, de IL-6 até 2 horas pós-prandiais, 

de TNF-α a partir dos 30 minutos pós-prandiais e da resposta inflamatória de fase precoce. 

 Conforme Nappo et al. (2002) os níveis de IL-6, TNF-α, ICAM-1 e VCAM-1 

aumentaram significativamente após a ingestão de uma refeição hiperlipídica consumida 

por indivíduos saudáveis sobrepesos, porém, o mesmo não ocorreu após a ingestão de 

refeição hiperglicídica isoenergética. Entretanto, quando a dieta hiperlipídica e a dieta 

hiperglicídica isoenergética foram ingeridas acrescidas de suplementação de vitaminas C e 

E, douve redução significativa do aumento das concentrações de citocinas IL-6, TNF-α, 

ICAM-1 e VCAM-1, a ponto destas concentrações não diferirem estatisticamente dos 

valores basais. Isso comprova que compostos bioativos específicos podem auxiliar na 

diminuição ou na estagnação da resposta inflamatória associada à obesidade. 

 Por isso, um padrão de dieta saudável, rico em alimentos antioxidantes e anti-

inflamatórios poderia regular o metabolismo e a inflamação subclínica. Uma dieta saudável 

é composta de diversos alimentos, incluindo as frutas ricas em compostos bioativos. Os 

compostos fenólicos das frutas são largamente investigados por seus efeitos antioxidantes, 

entretanto os efeitos anti-inflamatórios ainda não estão bem elucidados. 

Existem estudos avaliando os efeitos de intervenções nutricionais com frutas ricas em 

polifenóis, especialmente as antocianinas, sob as concentrações de biomarcadores 

inflamatórios, bioquímicos, de antropometria e composição corporal em humanos. 

Ellis et al. (2011) e Basu e colaboradores (2010), analisando o consumo de 

morango em indivíduos com sobrepeso e obesos, observaram  redução significativa das 

concentrações do inibidor ativador do plasminogênio [PAI-1] e da IL-1β pós-prandiais que 

são marcadores pró-inflamatórios, redução significativa do colesterol total, LDL, partículas 

de LDL e VCAM-1. Por isso, o consumo de morango, fruta rica em antioxidantes e 

polifenóis, pode proporcionar um efeito protetor metabólico e vascular por meio da 

regulação da resposta inflamatória.     

Já Stull et al. (2010), avaliando a suplementação dietética de mirtilo (blueberry) 

sobre a resposta metabólica e insulínica de indivíduos obesos resistentes à insulina, 
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observaram melhora dos valores médios de sensibilidade à insulina em relação ao placebo 

e consequente melhora no painel clínico de resistência insulínica. 

Kelley e colaboradores (2013), avaliando os efeitos do consumo de cereja em 

indivíduos sobrepesos com ligeira elevação de PCR, observaram diminuição significativa 

de PCR, PAI-1, IL-18 e uma tendência (p=0,07) de redução do TNF-α mostrando o efeito 

anti-inflamatório desta fruta rica em polifenóis. 

Udani et al. (2009) em um estudo piloto observando os efeitos do consumo de 100g 

polpa de açaí por 4 semanas em indivíduos com sobrepeso. Eles encontraram redução 

significativa da glicemia de jejum, insulina, colesterol e tendência de redução (p=0,051) 

para LDL e para a proporção colesterol total: HDL. Observou-se também melhoria 

significativa no aumento pós-prandial de glicose plasmática após o consumo de açaí, 

mostrando seus efeitos no metabolismo da glicose. Sendo assim, o consumo da polpa de 

açaí mostrou-se eficiente na redução das concentrações de fatores de risco para a síndrome 

metabólica em adultos com sobrepeso, o que possivelmente nos leva a inferir que o 

consumo habitual desta fruta poderia alterar o padrão inflamatório e prevenir doenças 

crônicas associadas à obesidade. 

Observando estes estudos é possível inferir que as frutas ricas em polifenóis têm 

importante influência no metabolismo de lipídios e no painel de citocinas inflamatórias. 

Por isso, neste trabalho será destacado o açaí pela escassez de estudos com este fruto em 

humanos e por ser ele um fruto típico brasileiro. 

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é um fruto comestível, redondo, de cor negra 

violácea, que possui cerca de 25 mm de diâmetro e que contém uma única semente grande 

(DEL POZO-INSFRAN, BRENES E TALCOTT, 2004). Ele é nativo da América do Sul e 

seu palmito é um alimento tipicamente consumido no Brasil assim como o fruto in natura, 

na forma de sucos, sorvetes, cremes, picolés, vinhos e licores (SILVA et al., 2007). A 

polpa de açaí acrescida de xarope de guaraná e outros ingredientes (pasta viscosa) tem sido 

largamente comercializada no Brasil e tornou-se um “alimento da moda” refrescante e com 

propriedades energéticas, nutricionais e funcionais. 

O açaí é rico em polifenóis, especialmente em antocianinas (LICHTENTHALER et 

al., 2005; HASSIMOTTO, GENOVESE e LAJOLO, 2005). Ele é fonte de ácidos graxos 

monoinsaturados (ômega 9) e poli-insaturados (ômega 6) essenciais, α-tocoferol (vitamina 

E), fibras, cálcio e outros micronutrientes (PEREIRA, QUEIROZ e FIGUEIREDO, 2002). 

Sua conhecida função antioxidante deve-se à sua capacidade de absorção de radicais 
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oxigênio (DEL POZO-INSFRAN, BRENES E TALCOTT, 2004), inibição de espécies 

reativas de oxigênio e pela atividade das ciclooxigenases 1 e 2 (SCHAUSS et al., 2006). 

 Em estudos com ratos, o açaí induziu a vasodilatação endotélio-dependente 

(ROCHA et al., 2007), melhorou a capacidade antioxidante, teve efeito 

hipocolesterolemiante em ratos hipercolesterolêmicos (SOUZA et al., 2010), modulou a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) por neutrófilos em condições de estresse 

oxidativo, reverteu parcialmente os efeitos deletérios do diabetes no fígado (GUERRA et 

al., 2011) e reduziu a peroxidação lipídica por meio de enzimas antioxidantes inibindo a 

produção de citocinas pró-inflamatórias sendo, portanto, considerado antioxidante com 

potencial ação anti-inflamatória e ateroprotetora (XIE et al., 2011). 

Em vista desses estudos e conceitos, entende-se que o açaí é um alimento com 

importantes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que merece maior interesse 

científico no que diz respeito aos estudos de intervenção nutricional com humanos já que 

são escassas as evidências científicas de seus benefícios nos mecanismos inflamatórios em 

humanos e da influência nas possíveis alterações antropométricas, de composição corporal, 

bioquímicas, clínicas e dietéticas decorrentes do consumo desse fruto. 
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2 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar o efeito do consumo da polpa de açaí sobre as concentrações de 

biomarcadores inflamatórios, parâmetros bioquímicos, clínicos, antropométricos, dietéticos 

e de composição corporal em mulheres jovens eutróficas e com excesso de peso em 

homeostase metabólica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Buscar, sumarizar e apresentar, de forma crítica, ensaios clínicos que avaliaram os efeitos 

de frutas ricas em flavonoides (especialmente antocianinas) sob as concentrações de 

biomarcadores inflamatórios, parâmetros antropométricos, composição corporal, clínicos e 

bioquímicos em indivíduos com peso normal ou excesso de peso preferencialmente 

saudáveis. 

 

- Avaliar o efeito modulador da polpa de açaí sobre o estado inflamatório (por meio da 

determinação de IL-6, IL-1β, IL-8, IL-10 e IL-17), as medidas antropométricas, a 

composição corporal, os marcadores bioquímicos, clínicos e dietéticos em um grupo de 

mulheres jovens aparentemente saudáveis eutróficas e com excesso de peso. 
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3 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo prospectivo de intervenção nutricional (ensaio clínico), 

autocontrolado, com consumo de 200 gramas de polpa de açaí durante 4 semanas, 

constituído de três etapas (Figura 2): seleção e preparo dos indivíduos, início da 

intervenção nutricional e final da intervenção nutricional. O estudo foi desenhado para que 

os voluntários colaborassem durante aproximadamente 5 semanas. As etapas do estudo 

foram realizadas no Ambulatório de Nutrição Clínica do Centro de Saúde e no Laboratório 

de Epidemiologia Molecular da Escola de Nutrição, ambos localizados na Universidade 

Federal de Ouro Preto - UFOP. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema do desenho experimental 

 

4.1 PARTICIPANTES 

Estudo de intervenção nutricional realizado com mulheres que atenderam aos 

critérios de inclusão: 18 a 35 anos; Índice de Massa Corporal (IMC) entre 18,5 a 24,9 

kg/m
2
 para compor o grupo de eutróficas e 26 a 35 kg/m

2
 para o grupo de excesso de peso. 

Os critérios de exclusão foram: não saber ler, escrever ou apresentar dificuldades 

cognitivas que dificultem o preenchimento dos questionários; alteração de peso corporal 

maior que 10% nos dois últimos meses; apresentassem alta desinibição e instabilidade no 

comportamento e peso medidos pelo Questionário de Três Fatores Alimentares [TFEQ: 

Three Factor Eating Questionnaire] (STUNKARD e MESSICK, 1985) (ANEXO I); 

pressão arterial >130/85mmHg; glicose de jejum >100mg/dl; colesterol total >200mg/dl; 

triacilgliceróis >150mg/dl; indivíduos com dislipidemia; portadores de doenças 

tireoidianas tratadas com fármacos (exceto hipotireoidismo tratado e bem controlado); 

alergias alimentares; transtornos alimentares; intolerância alimentar (em especial ao açaí); 

em uso de dietas especiais (dieta vegetariana, dieta Atkins, entre outras) nos últimos dois 

meses; em uso de suplementos nutricionais (complexo vitamínicos, minerais) até seis 

  Etapa I: Seleção e preparo dos indivíduos 

 Etapa II: Início da Intervenção Nutricional 

 Encontro de Seguimento 

 Etapa III: Final da Intervenção Nutricional 

 Período de Intervenção Nutricional 

 
 
 

Semana
4
 Semana

1
 Semana

2
 Semana

-1
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meses antes do estudo; com intercorrências clínicas que impeça a conclusão do estudo; 

atletas de elite; tabagistas; indivíduos que sofreram intervenção cirúrgica para tratamento 

da obesidade; participantes de outro estudo clínico nos últimos três meses; portadores de 

doenças crônicas (cardiovascular, renal, hepática, intestinal, entre outras); portadores de 

doenças infecciosas ou inflamatórias; portadores de doença aguda com tratamento nos 

últimos dois meses; portadores de câncer nos últimos 10 anos; em uso crônico de 

medicação (exceto contraceptivos, esteróides inalados ou sprays nasais em uso não 

abusivo); gestantes; lactantes e portadores de necessidades especiais. 

Mediante esses critérios, o estudo foi iniciado com 39 voluntárias jovens do sexo 

feminino, sendo 27 eutróficas e 12 com excesso de peso aparentemente saudáveis. 

Entretanto houve uma perda de seguimento de 12,8% (5 voluntárias) finalizando com um 

total de 34 voluntárias (24 eutróficas e 10 excesso de peso) como mostra a Figura 3. 

 

  

Figura 3. Fluxograma de seleção de voluntárias 
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As voluntárias deste estudo foram recrutadas mediante divulgação na mídia 

eletrônica (internet e televisão local), em panfletagem e divulgação interpessoal na 

comunidade de Ouro Preto. Todas as voluntárias assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido [TCLE] (ANEXO II). 

 

4.2 DESENHO DO ESTUDO 

Como descrito anteriormente, o estudo foi seccionado em três etapas que serão 

descritas a seguir. 

 

4.2.1 Etapa I – Seleção e preparo dos indivíduos 

Após seleção e inclusão das voluntárias conforme os critérios supracitados os 

indivíduos foram informados quanto às etapas seguintes e foi assinado o TCLE (ANEXO 

II). 

Nesta etapa, as voluntárias foram instruídas quanto aos preparativos para os exames 

e avaliações da Etapa II, que eram: comparecer em jejum de 12 horas, não realizar 

exercício físico intenso nos 3 dias anteriores, não consumir álcool e manter um período de 

sono regular (8 horas). O dia inicial da intervenção (Etapa II) foi agendado fora do período 

menstrual para evitar comprometimento dos dados coletados na bioimpedância elétrica 

tetrapolar (BIA) e nas medidas antropométricas, em função da retenção hídrica, e das 

alterações dos marcadores inflamatórios a serem dosados. 

 

4.2.2 Etapa II – Início da Intervenção Nutricional 

Na Etapa II, foram aplicados o questionário de dados gerais (pessoais, história 

clínica e hábitos de vida) (APÊNDICE I), a escala de atividade física (ANEXO III) 

(AADAHL e JORGENSEN, 2003) dividida em nove níveis e analisada em METS 

[Equivalentes Metabólicos], e o questionário de frequência de consumo alimentar [QFCA] 

validado por Sichieri e Everhart (1998) já testado na população local (INAN, 1997) 

(ANEXO IV). Para normatização das porções do QFCA foi utilizado o catálogo 

fotográfico de porções de Monteiro et al. (2007). A partir do QFCA foram calculados os 

parâmetros dietéticos: calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados, poli-insaturados, trans, ômega-3, ômega-6, ômega-9, colesterol, fibras 
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totais e índices dietéticos. Todos os questionários foram aplicados por profissionais 

treinados. 

Em jejum, foram aferidas as medidas antropométricas, de composição corporal, 

clínicas e bioquímicas. 

 

4.2.2.1 Antropometria e composição corporal 

O peso foi aferido utilizando-se balança digital Welmy® (precisão de 0,05 Kg e 

capacidade de até 200 Kg) com o indivíduo em pé, no centro da balança, descalço e com 

roupas leves (JELLIFE, 1968; GIBSON, 2005). 

A estatura foi determinada por meio de estadiômetro vertical acoplado à balança, 

com extensão de 2,00m, dividido em centímetros e com precisão de 0,5cm. O voluntário 

estava descalço, em pé, com calcanhares unidos, costas eretas, mantendo a posição de 

atenção antropométrica, com a cabeça e olhos direcionados para o infinito, as extremidades 

superiores relaxadas ao longo do corpo, com os dedos estendidos, apoiando igualmente o 

peso do corpo em ambas as pernas e pés, e com os calcanhares juntos formando um angulo 

de 45ºC (JELLIFE, 1968; GIBSON, 2005). 

Foram aferidas as circunferências da cintura (CC), abdominal (CA), do quadril 

(CQ) e do braço (CB), utilizando-se uma fita métrica, flexível e inelástica, dividida em 

centímetros e subdivida em milímetros (com precisão de 1 mm), tomando-se cuidado para 

não comprimir as partes moles.  

Para a aferição da CC, a voluntária foi posicionada de perfil, com os braços 

cruzados sobre o peito e a medida foi feita no ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca durante a expiração normal da voluntária (WHO, 2003). A CA foi aferida no local de 

máxima extensão da região do abdômen (CALLAWAY et al., 1988). Já para a aferição da 

CQ, a voluntária foi mantida na mesma posição que para a CC, e a mesma foi aferida na 

região glútea, sendo circundada a maior circunferência horizontal entre a cintura e os 

joelhos, sem contração dos glúteos (WHO, 2003). E a aferição da CB foi feita no ponto 

médio acromio-radial do lado direito do corpo (FRISANCHO, 1981). 

 A espessura do tecido celular subcutâneo foi avaliada por meio da aferição das 

seguintes pregas cutâneas: bicipital (PCB) - no ponto médio do ventre muscular do braço 

com o mesmo pendurado verticalmente em supinação -, tricipital (PCT) - no ponto médio 

do ventre muscular entre o olécrano e a ponta do acrômio com o braço pendurado 

verticalmente em supinação-, subescapular (PCSE) - abaixo da ponta do ângulo inferior da 
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escápula, num ângulo de cerca de 45º em relação à vertical - e suprailíaca (PCSI) - acima 

da crista ilíaca na linha médio-axilar (DURNIN e RAHAMAN, 1967); e o somatório das 

mesmas foi utilizado para cálculo da porcentagem de gordura corporal total (GCT) 

(DURNIN e WOMERSLEY, 1974). Estas medidas foram feitas do lado direito do corpo, 

utilizando-se de compasso de dobras cutâneas LANGE (TBW), com precisão de 0,1mm e 

pressão da mola constante em 10g/mm
2
. 

Todas as medidas foram aferidas por profissional treinado e em triplicata para 

obtenção da moda ou da média. 

A partir destas medidas antropométricas foram calculados: 1) índice de massa 

corporal (IMC); 2) índice cintura-quadril (ICQ); 3) somatório das pregas cutâneas 

(ΣPregas) como índice de adiposidade total; 4) circunferência muscular do braço (CMB); 

5) área total do braço (ATB); 6) área muscular do braço corrigida para mulheres (AMBc); 

7) área adiposa do braço (AAB); 8) índice adiposo-muscular do braço (IAMB); 9) índice 

de adiposidade troncular (IAT); 10) gordura troncular em percentual; 11) gordura corporal 

total [GCT] em percentual; 12) índice de adiposidade corporal [IAC] e o 13) índice de 

conicidade (índice C), mediante as seguintes fórmulas:  

1) IMC (kg/m
2
) = Peso (kg)/altura

2
 (m) [WHO, 2003] 

2) ICQ = Circunferência da cintura (cm)/ Circunferência do quadril (cm) [WHO, 2003] 

3) ΣPregas = PCB + PCT + PCSE + PCSI (mm) [DURNIN e WOMERSLEY, 1974] 

4) CMB = CB (cm) – [3,14 x PCT (cm)] 

5) ATB (cm
2
) = π/4 x [CB (cm)/π]

2 
[FRISANCHO, 1981] 

6) AMBc (cm
2
) = [CB (cm) – π x PCT (cm)/10]

2
/4 π – 6,5 [FRISANCHO, 1981] 

7) AAB (cm
2
) = ATB (cm

2
) – AMBc (cm

2
) [FRISANCHO, 1981] 

8) IAMB = AAB (cm
2
) /AMBc (cm

2
) 

9) IAT = PCSE (mm)/PCT (mm) [HAFFNER et al., 1987]  

10) Gordura troncular (%) = [PCSE (mm) + PCSI (mm)] / ΣPregas (mm) [WARNBERG, 

et al., 2006] 

11) GCT (%) = [4,95/Densidade (D)– 4,5] x 100  
[147]

, sendo D = 1,1567 – [0,0717 x log 

(ΣPregas)], para mulheres [DURNIN e WOMERSLEY, 1974] 

12) IAC = [CQ (cm)/ estatura
1,5 

(m)] – 18 [BERGMAN et al., 2011] 

13) Índice C: CC (m)/ [0,109 x                         ] [VALDEZ, 1991]. 

O IMC foi utilizado para a classificação dos grupos de eutrofia (18,5 e 25 kg/m²) e 

de excesso de peso (26 e 35 kg/m²) das voluntárias. O ICQ foi calculado para avaliar o 
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fenótipo de obesidade presente das voluntárias e o estado nutricional, segundo o percentual 

de gordura corporal total, que foi interpretado conforme estabelecido pela Organização 

Mundial da Saúde (WHO, 2003). 

A avaliação da composição corporal é a mensuração e interpretação dos valores 

obtidos e da distribuição acerca dos compartimentos corporais. Os mais descritos na 

literatura são gordura corporal, massa livre de gordura, água corporal e conteúdo mineral 

ósseo total. 

Neste estudo, o metabolismo basal e a composição corporal foram determinados 

por bioimpedância elétrica (BIA) horizontal (BIODYNAMICS, modelo 310, TBW). Após 

10 minutos de repouso em cama confortável foram posicionados dois conjuntos de 

eletrodos de folha de alumínio na superfície dorsal das mãos, pés (metacarpo e metatarso), 

entre as proeminências distais do rádio e ulna e entre a parte médio-lateral do tornozelo. Os 

eletrodos externos transmitem a corrente, enquanto os internos captam a variação de 

voltagem (resistência) e a resistência capacitiva (reactância), ambas medidas em ohms, 

secundárias à passagem da corrente. Esta medida foi realizada com o indivíduo em posição 

horizontal, com os membros estendidos, sem meias, luvas ou qualquer objeto metálico na 

superfície corporal (LUKASKI, 1985; VACHÉ et al., 1998).  

Os indivíduos submetidos a tal técnica, conforme Lukaski (1986) obedeceram a 

uma série de procedimentos prévios, sem os quais os resultados poderiam ser 

comprometidos os resultados desta avaliação. Tais procedimentos foram esclarecidos 

mediante orientação ao voluntário, baseando-se em orientações específicas (ANEXO V). 

 

4.2.2.2 Clínica 

A atividade física foi relatada em horas para cada nível da escala de atividade física 

(ANEXO III). Este tempo foi convertido em METs conforme os fatores de conversão para 

cada nível (A=0.9, B=1.0, C=1.5, D=2.0, E=3.0, F=4.0, G=5.0, H=6.0 e I=7.0 (AADAHL 

e JORGENSEN, 2003). O MET é a unidade de medida que quantifica a intensidade da 

atividade física que um indivíduo realiza. Essa unidade é múltipla da taxa metabólica basal 

e equivale à energia que um indivíduo gasta em comparação àquela que o mantém em 

repouso (MCARDLE, KATCH e KATCH, 1998; AINSWORTH et al., 2000).  

Os níveis de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram aferidos 

segundo o protocolo preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2004) 

(ANEXO VI). Para tal, foi utilizado um esfigmomanômetro digital Omron (modelo Alfa II 
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168), realizando a medida no braço direito da voluntária enquanto a mesma permanecia 

sentada, em repouso (WHITWORTH e CHALMERS, 2004). A aferição de pressão arterial 

foi realizada após repouso de 10 minutos e em triplicata, com intervalo de 

aproximadamente 5 minutos entre as medidas. Da mesma maneira que para as 

circunferências e pregas cutâneas, as medidas da pressão arterial foram aferidas em 

triplicata para obtenção da média ou moda. 

 

4.2.2.3 Bioquímica 

A extração de amostras sanguíneas foi realizada depois de 12 horas de jejum por 

um auxiliar de enfermagem treinado. O sangue foi retirado mediante punção endovenosa 

na veia anticubital mediana utilizando um sistema de vácuo. De cada voluntário foi 

extraída uma amostra de sangue: um tubo para soro (5 ml) e um tubo EDTA para plasma 

(5 ml) (BD Vacutainer
®
). 

Parte do sangue (1 tubo soro e 1ml do tubo plasma) foi processado no Laboratório 

Piloto de Análises Clínicas (LAPAC) para processamento e análise dos exames 

bioquímicos gerais (hemograma completo, leucograma, glicose de jejum, insulina de 

jejum, colesterol total e frações, triacilgliceróis, proteínas totais e frações e ácido úrico). A 

outra parte foi processada no Laboratório de Epidemiologia Molecular (LEM) da Escola de 

Nutrição onde o tubo (EDTA) foi centrifugado a 3.500 rpm,  à temperatura ambiente, 

durante 10 minutos (centrífuga Modelo 5810R, Eppendorff). Posteriormente, o plasma foi 

aliquotado (250µL), identificado e armazenado em microtubos a uma temperatura de -80º 

para posterior análise. 

 Os níveis de glicose de jejum, colesterol total, HDL e ácido úrico séricos foram 

determinados por método enzimático colorimétrico com kits específicos disponíveis 

comercialmente (Bioclin, Quibasa). As concentrações de LDL foram calculadas de acordo 

com a equação de Friedewald et al. (1972) [LDL=colesterol total – HDL – 

(triacilgliceróis/5)]. As proteínas totais séricas foram determinadas pelo método 

colorimétrico-biureto, a albumina por método colorimétrico-verde de bromocreso com kits 

específicos disponíveis comercialmente (Bioclin, Quibasa), a globulina por cálculos 

(subtração da albumina às proteínas totais), e a relação albumina/globulina foi determinada 

pela divisão entre estas frações de proteínas. Todos os métodos colorimétricos foram 

realizados usando espectofotômetro Metrolab (modelo 2800). 
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A concentração de insulina plasmática foi determinada por imunoensaio enzimático 

(ELISA), empregando-se kit comercial específico (Access Immunoassay Systems, Inc., 

Chaska, Minessota, USA). Este kit é constituído de reagentes prontos para o uso 

(anticorpo, monoclonal anti-insulina de fosfatase alcalina conjugada, partículas 

paramagnéticas revestidas com anticorpo monoclonal anti-insulina e substrato 

quimioluminescente Lumi-Phos*530) que detectam os níveis de insulina em plasma 

(EDTA) por imunoensaio quimioluminescente. A leitura dos dados foi realizada em 

luminômetro. A realização desta dosagem foi feita conforme protocolo do fabricante 

(Beckman Coulter). A sensibilidade de detecção do kit é de 0,03 µIU/ml. A faixa de 

detecção do kit é de 0.03 a 300 μIU/ml, mas espera-se que os resultados estejam entre 1,9 e 

23 µIU/ml.  

Com base nas concentrações de insulina foi determinada a sensibilidade à insulina 

pelo índice HOMA-IR (modelo de avaliação da homeostase da sensibilidade à insulina), a 

função das células β do pâncreas pelo HOMA-β e pelo índice QUICKI que consideram a 

relação entre insulina e glicemia de jejum. Para isso foram utilizadas as seguintes fórmulas: 

- HOMA-IR = [glicose (mg/dl) x insulina (µU/ml)] / 405 (MATTHEWS et al., 1985); 

- HOMA-β = [20 x insulina (µU/ml)] / [(glicose (mg/dl)/ 18) – 3,5)] (MATTHEWS et al., 

1985); 

- QUICKI = 1 / [log (insulina de jejum em µU/ml) + log (glicemia de jejum em mg/dl)] 

(KATZ et al., 2000). 

 As concentrações de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-17 foram determinadas 

simultaneamente no mesmo imunoensaio Multiplex usando kit comercial MILLIPLEX® 

MAP. As análises foram realizadas no plasma das voluntárias por meio do protocolo 

fornecido pelo fabricante (Millipore Corporation, Billerica, MA, EUA). Estes ensaios são 

baseados na tecnologia Luminex
®
 xMAP

®
  (Austin, Texas, EUA), que utiliza código 

interno  de cores em microesferas. Anticorpos de captura específicos para cada analito 

estão imobilizados nas microesferas através de ligações covalentes não reversíveis. Depois 

que o analito (marcador) se liga aos anticorpos de captura localizados na superfície das 

microesferas, a detecção final é feita através de um terceiro marcador fluorescente. O 

resultado final é um ensaio “sanduíche” realizado através de microesferas. O equipamento 

Luminex 200 movimenta estas esferas em fila única através de feixes de dois lasers 

diferentes em um citômetro de fluxo. O primeiro feixe de laser detecta (classifica) a 

microesfera (o código de cor para o ensaio) e o segundo laser quantifica o sinal de reporte 
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em cada microesfera. A sensibilidade de detecção do kit para os analitos foram de 0.8 

pg/ml para IL-1β, 0.9 pg/ml para IL-6, 0.4 pg/ml para IL-8, 1.1 pg/ml para IL-10 e 0.7 

pg/ml para IL-17. 

 

4.2.2.4 Dietética 

Por meio do QFCA foram calculados índices de avaliação global da dieta que 

analisam o hábito alimentar e a qualidade da dieta. Com os registros de 72 horas foi 

realizado o controle do consumo da polpa de açaí e foi observado se as voluntárias 

alteraram seus hábitos alimentares durante o período de intervenção. 

Os índices dietéticos calculados foram o Índice de Qualidade da Dieta Original 

[IQD] (PATTERSON et al., 1994; CERVATO e VIEIRA, 2003); o Índice de Qualidade da 

Dieta Revisado [IDQ-R] (PATTERSON et al., 1994; CERVATO e VIEIRA, 2003; 

HAINES et al., 1999); o Índice de Qualidade da Dieta Internacional [IDQ-I] (KIM et al., 

2003); o Índice de Alimentação Saudável [IAS] (KENNEDY et al., 1994; KENNEDY et 

al., 1995); o Escore da Dieta Mediterrânea Alternativo [EDM-A] (TRICHOPOULOU et 

al., 1995; FUNG et al., 2005); a Contagem de Alimentos Recomendados [CAR] (KANT et 

al., 2000;  McCULLOUGH et al., 2002) e o Escore da Diversidade da Dieta [EDD] 

(DREWNOWSKI et al., 1996; KANT et al., 2005). Suas respectivas pontuações estão 

descritadas no ANEXO VII. 

O IQD (PATTERSON et al., 1994) mede o consumo de oito grupos de alimentos e 

de nutrientes tendo como componentes: fruta total, verduras e legumes, cereais totais, leites 

e derivados, carnes e ovos, leguminosas, gordura total, sódio, colesterol e variedade da 

dieta. O IQD posteriormente foi revisado de acordo com recomendações mais atuais 

criando o IQD-R (HAINES et al., 1999) que utiliza dez componentes. O grupo de 

hortaliças e frutas foi separado nesse índice, a ingestão de proteína foi retirada e a de ferro 

incluída, assim como o Escore de Diversidade da Dieta (EDD) e o Escore de Moderação da 

Dieta (EMD). 

O IQD-I é um índice que avalia a salubridade da dieta dentro de um país e entre os 

países; logo, ele possibilita a avaliação da dieta global. Com o IQD-I é possível avaliar a 

qualidade da dieta fornecendo informações úteis para a intervenção nutricional e 

programas de educação e melhoria alimentar. Então, o IQD-I oferece respaldo que pode ser 

usado para o desenvolvimento de programas de saúde pública, para o incentivo aos hábitos 
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alimentares saudáveis em diversos países que estejam experimentando transições 

nutricionais semelhantes (KIM et al., 2003). 

O IAS avalia a qualidade da dieta em relação às recomendações dietéticas e 

nutricionais para os norte-americanos (KENNEDY et al., 1994). Conforme Basiotis et al. 

(2002), quando o IAS tiver escore de 80 é considerado satisfatório. Quando o escore variar 

entre 51 e 80 há necessidade de melhorar a qualidade da dieta, enquanto que escores 

menores que 51 indicam qualidade da dieta insatisfatória. 

O EDM-A foi adaptado do Escore da Dieta Mediterrânea (índice que avalia a dieta 

na população grega) para ser usado com um questionário de frequência de consumo 

alimentar validado para a população norte-americana (FUNG et al., 2005). Esse padrão 

alimentar mediterrâneo tem sido investigado pelo alto consumo de azeite de oliva, frutas, 

hortaliças, leguminosas, frutos secos e cereais integrais e peixes em detrimento do 

consumo de carnes, leite e derivados e de vinho (TRICHOPOULOU et al., 2003).  

O CAR baseia-se no consumo maior que uma vez por semana de alimentos 

recomendados pelos guias alimentares (KANT et al., 2000). 

O EDD, desenvolvido por Drewnowski et al., (1996), quantifica o número de 

grupos de alimentos consumidos diariamente pelos indivíduos. Esse escore é calculado 

considerando uma lista predeterminada de 73 alimentos distribuídos nos grupos de 

alimentos: leite e derivados, carne, cereais, frutas e hortaliças. 

  

4.2.2.5 Polpa de açaí 

Foram fornecidas 200g de polpa de açaí diariamente para cada voluntária por 30 

dias. Foi adquirida polpa de açaí IceFruit® (Icefruit Comércio de Alimentos LTDA, São 

Paulo, Brasil) comercialmente encontrada em pacotes de 400g com subpacotes de 100g. A 

polpa foi armazenada a -20ºC até o momento da entrega à voluntária. 

Porções suficientes para 15 dias foram fornecidas no início da intervenção. Ao final 

da coleta inicial de sangue entregou-se às voluntárias a polpa de açaí e foram esclarecidas 

todas as orientações e recomendações a respeito do período de intervenção e das etapas 

subsequentes. 

 Para o cálculo dos índices dietéticos foram adotadas as informações de composição 

nutricional do fabricante da polpa de açaí, conforme mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1. Composição nutricional de 100g da polpa de açaí 

Quantidade por porção 

(1 pacote de 100g) 

%VD 

Valor energético 70 kcal 3,5 % 

Carboidratos 3 g 1 % 

Proteínas 2 g 2,67 % 

Gorduras totais 5 g 9,09 % 

Gorduras saturadas 1 g 4,55 % 

Fibra alimentar 3 g 12 % 

Sódio 0 mg 0 % 
%VD: Percentual em relação aos valores diários de referência com 

base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. 

Fonte: Icefuit® (Icefruit Comércio de Alimentos LTDA, São 

Paulo, Brasil). 

 

4.2.2.6 Período de Intervenção Nutricional 

Em condições de vida livre, seguiu-se a dieta habitual com a inserção de polpa de 

açaí durante quatro semanas. As voluntárias foram orientadas a ingerir uma porção (200 g) 

polpa de açaí diariamente, a qualquer hora do dia e da forma como julgassem melhor. 

Entretanto, as voluntárias foram conscientizadas quanto ao conteúdo calórico das polpas a 

serem ingeridas (110 calorias em 200g de polpa) e que o acréscimo de aditivos alimentares 

e acompanhamentos poderiam ocasionar excessivo aumento do conteúdo calórico das 

preparações. As voluntárias foram orientadas a manter seu ritmo de vida e dieta habitual 

durante todo o experimento. 

Os indivíduos receberam tanto instruções orais como escritas para realizar o 

registro alimentar de 72 horas na etapa de seguimento e ao final da intervenção, anotando 

em dois dias da semana (dias típicos) e um do final de semana (dia atípico). O objetivo era 

saber se o participante estava modificando os hábitos alimentares com a introdução da 

polpa de açaí na alimentação. 

  

4.2.3 Encontro de Seguimento 

Ao final da segunda semana foram entregues as polpas de açaí para seguimento das 

próximas semanas (3 e 4), foi avaliada a adesão ao experimento e foram esclarecidas as 

dúvidas das voluntárias. 

 

4.2.4 Etapa III – Final da Intervenção Nutricional  

As voluntárias foram instruídas para que, durante o dia anterior (dia 
+
29), não 

cometessem abusos como realizar exercício físico intenso, consumir álcool em excesso e 
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manter um horário regular de 8 horas de sono. Além disso, foi solicitado às voluntárias que 

iniciassem o último dia experimental com 12 horas de jejum. Esta data, assim como o dia 

inicial do período de intervenção, foi agendada fora do período menstrual das voluntárias. 

Foram realizadas as mesmas medidas antropométricas, de composição corporal, 

clínicas, bioquímicas e dietéticas da Etapa II, assim como, foram aplicados os 

questionários QFCA (ANEXO IV) e a escala de atividade física (ANEXO III). 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS  

Todas as voluntárias foram informadas oralmente e receberam por escrito uma 

descrição do estudo e de todos os procedimentos a que seriam submetidas, bem como 

foram informadas dos riscos e benefícios de sua participação. Todas as participantes deram 

seu consentimento oral e assinaram, em duplicata, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO II). 

Todos os dados e amostras biológicas foram codificados mediante números e 

iniciais de maneira que somente o pesquisador teria acesso à informação que associasse os 

dados ao indivíduo. O anonimato do indivíduo foi mantido em todo tempo. 

As amostras biológicas obtidas foram armazenadas no LEM da Escola de Nutrição 

da UFOP sob a responsabilidade da coordenadora do estudo. 

Este estudo de intervenção nutricional está inserido no Projeto intitulado “Efeito do 

Consumo da Polpa de Açaí sobre Parâmetros Metabólicos, Inflamatórios, Estado 

Oxidativo e Composição Corporal em Mulheres Jovens Eutróficas e com Excesso de 

Peso”, coordenado pela professora Ana Carolina Pinheiro Volp, que foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, de acordo com a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CAAE 0062.0.238.000-10) 

(ANEXO VIII). 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Inicialmente, realizou-se o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. A 

partir disso, os dados foram apresentados em média ± DP [desvio-padrão] e, ou em 

mediana (intervalo interquartil). Os biomarcadores inflamatórios foram analisados na 

forma logarítmica com o objetivo de linearização dos dados. A seguir, realizou-se a 

análise de comparação entre grupos (eutróficas e excesso de peso) pelos testes t-Student 

independente e U-Mann-Whitney. Para realização do teste t-Student independente 
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observou-se a homocedasticidade pelo teste de Levene. Posteriormente, foram 

realizados os testes t-Student pareado e Wilcoxon pareado para avaliação do efeito da 

intervenção com polpa de açaí (análise de delta). Para todos os testes estatísticos 

adotou-se o nível de significância de 5% (p<0,05). As análises estatísticas foram 

realizadas no software PASW Statistics 17. 
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5 RESULTADOS 

Foram elaborados dois artigos para compor os resultados. O primeiro é um artigo 

de revisão que buscou, sumarizou e discutiu de forma crítica os ensaios clínicos que 

avaliaram os efeitos das frutas ricas em flavonóides, especialmente antocianinas, nos 

biomarcadores inflamatórios, nos parâmetros antropométricos, de composição corporal, 

bioquímicos e clínicos em humanos. 

O segundo artigo trata-se de um artigo original com os resultados encontrados neste 

estudo de intervenção nutricional com polpa de açaí em mulheres eutróficas e com excesso 

de peso aparentemente saudáveis. 

Ressalta-se que, durante o experimento, nenhuma reação adversa foi observada nas 

voluntárias decorrentes do consumo da polpa de açaí. 
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RESUMO 

Introdução: A obesidade possivelmente cursa com uma inflamação subclínica devido à 

síntese de citocinas inflamatórias no tecido adiposo. Estas podem ser moduladas por 

parâmetros de composição corporal, clínicos, bioquímicos e dietéticos. Os fatores 

dietéticos podem modular as concentrações das citocinas por meio dos padrões alimentares 

e de componentes específicos, como os flavonoides. 

Objetivo: Sumarizar, de forma crítica, ensaios clínicos que avaliem os efeitos do consumo 

de frutas ricas em flavonoides (especialmente antocianinas) nas concentrações de 

marcadores inflamatórios, antropométricos, composição corporal, parâmetros clínicos e 

bioquímicos em indivíduos eutróficos ou com excesso de peso, preferencialmente 

saudáveis. 

Metodologia: Selecionou-se 12 frutas (uva, morango, cereja, açaí, amora, ameixa, 

groselha, mirtilo, framboesa, jabuticaba, acerola e arando) para uma busca de ensaios 

clínicos no PubMed com os descritores grape, strawberry, cherry, açaí, mulberry, 

blackberry, plum, grooseberry, blackcurrant, blueberry, raspberry, jabuticaba, acerola e 

bilberry cruzados com inflammation, clinical trial e, ou obese, overweight e healthy. 

Resultados e Discussões: Encontrou-se 67 artigos científicos dos quais 38 foram 

eliminados. Selecionaram-se 29 ensaios clínicos publicados entre 2005 e 2013. Não foram 

encontrados artigos com framboesa, jabuticaba e acerola. A maioria dos estudos 

apresentou efeitos de redução das citocinas inflamatórias e, ou aumento das anti-

inflamatórias. Observou-se que a intervenção com frutas modulou o perfil lipídico, 

glicídico e pressão arterial mostrando efeitos ateroprotetores e preventivos de doenças 

crônicas. 

Conclusão: As frutas ricas em antocianinas podem apresentar efeitos anti-inflamatórios e 

preventivos das doenças crônicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: inflamação; obesidade; mediadores da inflamação; frutas; 

flavonoides; antocianinas. 
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ABREVIATURAS 

AP-1   Proteína ativadora 

Apo AI  Apolipoproteína A-1 

Apo B   Apolipoproteína B 

Apo E   Apolipoproteína E 

CC   Circunferência da cintura 

CQ   Circunferência do quadril 

HDL   Lipoproteína de alta densidade 

IAS-A   Índice de alimentação saudável alternativo 

ICAM-1  Molécula de adesão intercelular 

IL-1   Interleucina 1 

IL-1β   Interleucina 1 beta 

IL-1Ra   Antagonista do receptor de interleucina 1 

IL-10   Interleucina 10 

IL-12   Interleucina 12 

IL-6   Interleucina 6 

IL-7   Interleucina 7 

IL-17   Interleucina 17 

IL-18   Interleucina 18 

IL-2   Interleucina 2 

IMC   Índice de massa corporal 

LDL   Lipoproteína de baixa densidade 

LPL   Lipase lipoproteica 

MCP-1  Proteína quimioatrativa de monócitos 

NF-κβ   Fator de transcrição nuclear kappa beta 

PAD   Pressão arterial diastólica 

PAI-1   Inibidor do ativador do plasminogênio 

PAS   Pressão arterial sistólica 

PCR   Proteína C reativa 

RCQ   Razão cintura-quadril 

RNAm   Ácido ribonucleico mensageiro 

TNF-α   Fator de necrose tumoral alfa 

VCAM-1  Molécula de adesão vascular  
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INTRODUÇÃO 

A obesidade, problema de saúde pública classificado em quinto lugar dentre os 

principais fatores de risco relacionados à mortalidade no mundo, tem crescido 

assustadoramente no mundo e no Brasil
1
. 

Ela está associada a um estado inflamatório subclínico de baixa intensidade que 

consiste na expressão e, ou secreção de moléculas inflamatórias e proteínas de fase aguda 

pelo tecido adiposo. O aumento da adiposidade provoca uma estimulação de 

biomarcadores pró-inflamatórios e uma inibição de biomarcadores anti-inflamatórios. Esse 

desequilíbrio metabólico está associado ao surgimento de doenças crônicas e aos fatores de 

risco para as mesmas (síndrome metabólica, diabetes e doenças cardiovasculares)
2
. 

Descobriu-se, então, que o tecido adiposo não tem unicamente a função de 

reservatório energético, mas ele também funciona como um órgão secretor de moléculas 

sinalizadoras que agem na regulação do peso corporal e em funções endócrino-

metabólicas
2
. 

Essa função endócrina do tecido adiposo está relacionada também à síntese de 

citocinas inflamatórias pelos adipócitos. A formação do processo inflamatório no tecido 

adiposo se dá pela migração de monócitos para o tecido adiposo estimulado por diversos 

fatores como, a proteína quimioatrativa de monócitos [MCP-1], a leptina, a hipóxia 

tecidual, o stress das células endoteliais ou por macrófagos infiltrados no tecido adiposo
3-5

. 

Após a quimiotaxia e transmigração, os monócitos se diferenciam em macrófagos que, 

infiltrados no tecido adiposo, estimulam a secreção de diversas citocinas e de marcadores 

com efeitos metabólicos inflamatórios
6
. 

Este é o princípio do ciclo vicioso – obesidade  inflamação  obesidade – no 

qual a obesidade é a causa da inflamação por meio da síntese de adipocinas como 

interleucina 6 [IL-6], proteína C reativa [PCR], interleucina 1 [IL-1], interleucina 10 [IL-

10], interleucina 17 [IL-17], fator de necrose tumoral alfa [TNF-α], entre outras. Já a 

inflamação como causa da obesidade pode ser explicada pelo fato de algumas citocinas 

inflamatórias (IL-6, TNF-α e interleucina 1 beta [IL-1β]) estarem envolvidas na regulação 

do metabolismo e na ingestão de alimentos
7, 8

. O TNF-α, por exemplo, que regula a ação 

da insulina no tecido adiposo, está envolvido com a regulação da adiposidade corporal por 

meio da ação metabólica da leptina e resistina e juntamente com IL-1β, TNF-α pode 

modular a liberação de leptina
8,9

. Então, a inflamação pode também ser causa para a 

obesidade. 
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Evidências científicas já demonstraram que as adipocinas podem estar associadas às 

alterações de parâmetros antropométricos, de composição corporal, bioquímicos, clínicos e 

dietéticos. Estudos mostram que a leptina, a IL-6, o TNF-α e a interleucina 8 [IL-8] 

apresentaram significativa correlação positiva com as variáveis antropométricas e de 

composição corporal peso, índice de massa corporal [IMC], circunferência da cintura [CC], 

circunferência do quadril [CQ], razão cintura-quadril [RCQ] e percentual de gordura 

corporal. Já a adiponectina apresentou correlação negativa com o IMC e com a CC
10-14

. O 

colesterol HDL [lipoproteína de alta densidade] está positivamente correlacionado com as 

concentrações de adiponectina e negativamente correlacionado com as concentrações de 

leptina e IL-6
10, 11, 14

. As concentrações de TNF-α correlacionaram-se positivamente com 

triacilgliceróis e pressão arterial diastólica [PAD] num grupo combinado de pessoas obesas 

e não obesas. Nos obesos as concentrações de TNF-α correlacionaram-se positivamente 

com triacilgliceróis e com pressão arterial sistólica [PAS]
14

. A glicemia de jejum, a PAS e 

os triacilgliceróis possuem correlação positiva com a adiponectina, leptina e IL-6. A IL-6 

também se associa positivamente com PAD, insulinemia, PCR e interleucina-18 [IL-

18]
10,11

. 

 Porém, não são apenas estes parâmetros que estão relacionados às concentrações 

dos marcadores inflamatórios, mas o fator dietético também está associado com os 

biomarcadores inflamatórios. Conforme Nettleton et al.(2008)
15

, indivíduos eutróficos 

tiveram um padrão alimentar saudável inversamente associado às concentrações de PCR, 

IL-6 e fibrinogênio. Esmaillzadeh et al. (2007)
16

 observaram que indivíduos que possuem 

um padrão alimentar tipicamente ocidental (rico em grãos refinados, carnes vermelhas e 

processadas, lácteos integrais, açúcares e gorduras hidrogenadas) mostraram-se 

positivamente associadas às concentrações de aos teores plasmáticos de IL-6, PCR, 

molécula de adesão intercelular [ICAM-1] e molécula de adesão vascular [VCAM-1], 

independente ao IMC e CC. O escore do Índice de Alimentação Saudável Alternativo 

(IAS-A) mostrou-se negativamente associado às concentrações de TNF-α, IL-6, VCAM-1, 

ICAM-1 e insulina
17

; assim a adesão a um padrão alimentar saudável está associada a 

efeitos anti-inflamatórios. Ainda no foco da dieta mediterrânea, Esposito et al.(2003)
18

 

observaram que indivíduos com  síndrome metabólica que adotaram a dieta mediterrânea 

consumindo azeite de oliva, frutas, hortaliças e frutos secos tiveram redução significativa 

de PCR, IL-6, interleucina 7 [IL-7] e IL-18. 



49 

 

 Então, a dieta saudável, rica em alimentos como azeite, castanhas, hortaliças e 

frutas, possivelmente modula a inflamação e pode gerar um efeito anti-inflamatório no 

metabolismo. As frutas possuem diversos componentes bioativos, dentre eles destaca-se 

neste estudo os polifenóis. 

As antocianinas são os polifenóis presentes em diversas frutas e são considerados 

os mais importantes contribuintes para a atividade antioxidante destes frutos. As frutas 

compostas por antocianinas conhecidamente tem efeitos antioxidantes, entretanto os efeitos 

antiinflamatórios destas frutas em humanos são pouco conhecidos. 

Diante disto, o objetivo dessa revisão foi buscar, sumarizar e apresentar, de forma 

crítica, ensaios clínicos que avaliem os efeitos do consumo de frutas ricas em flavonoides 

(especialmente antocianinas) sob as concentrações de biomarcadores inflamatórios, 

parâmetros antropométricos, de composição corporal, clínicos e bioquímicos em 

indivíduos com peso normal ou excesso de peso, preferencialmente saudáveis. 
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METODOLOGIA 

Este estudo consiste de uma revisão com ênfase sistemática no qual realizou-se um 

sumário de ensaios clínicos (estudos de intervenção) que consistiam no consumo de frutas 

ricas em flavonoides em relação ao seu potencial anti-inflamatório em indivíduos com peso 

normal, sobrepeso e obesos em homeostase metabólica (saudáveis). 

A presente revisão foi realizada a partir da base de dados PubMed no período de 

dezembro de 2013 à janeiro de 2014. Foram selecionadas 12 frutas vermelho-arroxeadas 

(uva, morango, cereja, açaí, amora, ameixa, groselha, mirtilo, framboesa, jabuticaba, 

acerola e arando) ricas em flavonoides (especialmente antocianinas) mais conhecidas pela 

população brasileira e, ou mundial. Para a busca dos ensaios clínicos com estas frutas 

utilizaram-se os descritores grape, strawberry, cherry, açaí (e seu respectivo nome 

científico), mulberry, blackberry, plum, grooseberry, blackcurrant, blueberry, raspberry, 

jabuticaba (e seu respectivo nome científico), acerola (e seu respectivo nome científico) e 

bilberry cruzados com os termos inflammation, clinical trial e, ou obese, overweight e 

healthy. Sempre que possível foram utilizados os filtros clinical trial e humans quando 

estes não estavam entre os termos de busca. 

Foram incluídos no estudo ensaios clínicos realizados em humanos com 

intervenção que avaliassem o consumo de pelo menos uma das 12 frutas selecionadas sob 

as concentrações de biomarcadores inflamatórios e sob parâmetros antropométricos, de 

composição corporal, clínicos e bioquímicos em indivíduos eutróficos ou com excesso de 

peso, preferencialmente em homeostase metabólica. Foram excluídos estudos que não 

fossem ensaios clínicos, estudos com animais ou in vitro, que utilizassem outro alimento 

como intervenção, estudos de intervenções com medicamentos ou suplementos, que não 

avaliasse os marcadores supracitados ou que não estivessem relacionados com o tema 

investigado. 

Apesar do objetivo desta revisão ser a busca de estudos clínicos em indivíduos 

preferencialmente saudáveis, foram encontrados diversos artigos com indivíduos 

portadores de doenças crônicas ou com fatores de risco para estas doenças. Isto se deve ao 

fato de muitos estudos observarem os efeitos das frutas por meio da comparação entre 

indivíduos doentes e saudáveis. Estes estudos foram não foram excluídos desta revisão 

pelo fato das doenças crônicas estarem altamente relacionados aos mecanismos 

inflamatórios e metabólicos que buscamos elucidar. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram encontrados 67 artigos científicos no somatório de todas as buscas 

realizadas. Destes 67 artigos, 38 foram eliminados da análise pelos seguintes motivos: 

artigos de revisão (n=2), sem análise de biomarcadores inflamatórios (n=5), ensaios 

clínicos com outros alimentos (amêndoas, azeite e outros), medicamento ou suplemento 

(n=8), estudo experimental ou in vitro (n=2), estudos não relacionados com o tema 

investigado (n=6) e artigos repetidos que já tinham sido contabilizados (n=15). 

 Diante disto, foram selecionados 29 artigos relevantes para a análise, que foram 

publicados no período de 2005 a 2013. Estes artigos foram distribuídos em 13 ensaios 

clínicos com uva e derivados, 5 com morango, 2 com cereja, 1 com amora, 2 com mirtilo, 

2 com arando e, ou mirtilo (controvérsia de nomenclatura devido à tradução ambígua de 

bilberry para o português), 1 com açaí e 2 usando frutas diversas como ameixa, groselha, 

amora, mirtilo e uva (Quadro 1). Não foram encontrados estudos com as frutas framboesa, 

jabuticaba e acerola. 

Os estudos encontrados usaram como intervenção a fruta in natura, o suco da fruta, 

a fruta seca ou o vinho da fruta. Entretanto, muitos estudos utilizaram-se da técnica de 

liofilização para que a intervenção fosse realizada com a fruta em cápsulas ou reconstituída 

em algum líquido (água, leite) sob a orientação das equipes de pesquisa. 

 Em todos os estudos foi observado algum efeito da intervenção nutricional nos 

biomarcadores inflamatórios, nos parâmetros bioquímicos, clínicos, antropométricos e de 

composição corporal. 

 

Biomarcadores e Moléculas Inflamatórias 

Diversos efeitos das intervenções com frutas ricas em flavonoides foram 

encontrados para os biomarcadores inflamatórios. Foi observada redução da PCR
25, 29, 34, 37, 

38, 41, 42, 44, 46
, do TNF-α

19, 24, 26, 38, 47
, da IL-1β

34, 35, 46
, da IL-6

23, 30, 34, 42, 44, 47
, da IL-12

44
, da 

IL-15
42

, da IL-17
47

, da IL-18
30, 38

, do inibidor ativador do plasminogênio [PAI-1]
31, 35, 38

, da 

MCP-1
22

, da ICAM-1
24

, da VCAM-1
33

, da E-seletina
43

, do fibrinogênio
36

 e do LPS
44

. 

Todas estas moléculas possuem efeitos pró-inflamatórios por estimularem a síntese 

de moléculas inflamatórias, participarem da aterogênese, sinalizarem para processos e 

cascatas secundários envolvidos com a inflamação e por fazerem quimiotaxia de moléculas 

imunológicas e pró-inflamatórias para o local da inflamação. 
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 Resultado controverso foi encontrado em Udani et al. (2011)
45

 no qual um ensaio 

clínico com o consumo de polpa de açaí durante 1 mês em indivíduos sobrepeso não 

alterou significativamente as concentrações de PCR. Logo, o açaí não interferiu nos níveis 

desta proteína de fase aguda, que tem efeito pró-inflamatório. Este fato já foi demonstrado 

na literatura quando em intervenção nutricional com o consumo de aronia (chokeberry) por 

dois meses (3 porções de 100 mg/dia) em indivíduos com síndrome metabólica também 

não houve alteração de PCR
48

. A PCR é a principal proteína de fase aguda e é considerada 

um preditor do risco de doenças cardiovasculares
49

. Essa citocina é expressa em diversos 

locais, assim como, no tecido adiposo abdominal e está altamente relacionada à obesidade 

e ao aumento da adiposidade adiposidade
50-52

. 

Ainda, em ensaios clínicos com consumo de uva e cereja foi observado o aumento 

de adiponectina
28, 29, 31

, IL-10
28, 29

 e IL-1Ra
38

. Estes marcadores possuem efeitos anti-

inflamatórios por inibirem as respostas inflamatórias e, ou os mediadores inflamatórios. 

Outra controvérsia foi encontrada no estudo de Karlsen e colaboradores (2010)
42

 

quando, em intervenção com suco de mirtilo/arando por 4 semanas, foi observado aumento 

do TNF-α em indivíduos com algum fator de risco para doenças cardiovasculares. Estes 

autores justificaram que este aumento pode ser explicado por causa do fator nuclear kappa 

beta (NF-κβ) que pode estar envolvido de forma positiva e negativa nas cascatas 

inflamatórias quando suplementada a dieta com plantas ou fitoquímicos
42

. Entretanto, o 

NF-kβ é mais conhecido por seus diversos efeitos pró-inflamatórios
53

. 

 

Marcadores Bioquímicos 

Em relação aos parâmetros bioquímicos foi observado nos ensaios clínicos com 

frutas ricas em polifenóis a redução de colesterol total
21, 24-26, 32, 33, 36, 45

, triacilgliceróis
19, 41

, 

LDL
19, 21, 24, 26, 32, 33, 41, 45

, LDL oxidada
40

, da relação colesterol total:LDL
45

, apo B
19, 21

, apo 

E
19

, glicemia
23, 43, 45

, insulina
20, 34, 45

 e da glicemia pós-prandial
45

, bem como da área sob a 

curva de glicose
43, 45

. Observou-se também melhora da sensibilidade à insulina
39

. Nos 

estudos também foram encontrados aumento de HDL
21

, apo AI
21

 e vitamina C 

plasmática
27

. 

Esses efeitos mostram que as doenças crônicas e seus fatores de risco (síndrome 

metabólica, dislipidemia e resistência insulínica) estão positivamente associados à 

inflamação crônica subclínica, e que frutas com potencial efeito anti-inflamatório atuam 

também sobre os marcadores bioquímicos associados a essas doenças crônicas
11, 18, 54, 55-61

. 
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Resultado controverso foi encontrado no estudo Zunino e colaboradores (2012)
36

 

onde uma intervenção com morango em pó durante 3 semanas em indivíduos obesos 

saudáveis aumentou o tamanho da LDL. Entretanto é válido observar que o perfil lipídico 

não é apenas influenciado pela dieta, mas por fatores genéticos, atividade física e estilo de 

vida, por isso, diversos fatores podem ter prejudicado a alteração deste parâmetro. 

Não foram observadas diferenças significativas de uma intervenção de frutas com 

potencial anti-inflamatório na resistência à insulina
40

, sensibilidade à insulina
43

, 

hemoglobina glicada
40

, proteínas totais
42

 e ácido úrico
42

. 

 

Marcadores Clínicos 

Em relação aos parâmetros clínicos foram encontrados estudos que relataram 

redução da pressão arterial
19

, especificamente da PAS
24, 40

 e da PAD
40

. 

A dieta é um grande fator associado aos níveis de pressão arterial. Em pacientes 

hipertensos, o consumo de uma dieta saudável baseada nos princípios da dieta DASH 

(Dietary Approaches to Stop Hypertension) que é dieta rica em frutas, vegetais, produtos 

lácteos, reduzida em teor de lipídios
62

 e associada a um consumo restrito de sódio
63

 tem 

reduzido os níveis de pressão arterial. Por isso, é explicável a redução de pressão relatada 

nos ensaios clínicos com consumo de frutas. 

  

Parâmetros Antropométricos e de Composição Corporal 

Em relação à antropometria e composição corporal não foram encontradas 

alterações relevantes quanto ao efeito das intervenções com frutas. Apenas observou-se 

que o peso de indivíduos sobrepesos foi inalterado com o consumo de uvas passas por 14 

dias
23

. Isso demonstra que a simples inserção de frutas com efeito anti-inflamatório na 

dieta possivelmente não altere a composição corporal. 

Resultado controverso foi observado em de Mello e colaboradores (2011)
43

 quando 

encontrou-se tendência de aumento do peso e do IMC (p=0,08 para ambos) em indivíduos 

sobrepesos e obesos com metabolismo de glicose prejudicado. Este fato, apesar de não se 

mostrar significativo, provavelmente se deve ao tipo de intervenção utilizada, pois, foi 

adotado, além da inserção de três porções de mirtilo diariamente, o aumento do consumo 

de cereais integrais para pelo menos 50% do grupo dos cereais e o aumento do consumo de 

peixes ricos em lipídios para pelo menos três vezes na semana por 12 semanas. Esta 

modificação na dieta possivelmente elevou o valor calórico da dieta habitual dos 
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indivíduos e, apesar de inserir compostos bioativos e funcionais à dieta, estes alimentos 

podem ter contribuído para o desequilíbrio energético e posterior ganho de peso. 

Nos trabalhos selecionados nesta revisão não foram encontrados efeitos 

significativos para as variáveis peso
19, 32, 30, 40, 44

, CC
19, 32, 33, 40, 44

 e gordura corporal
39, 44

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diversos estudos encontrados demonstraram que a inserção de um fator dietético 

específico como as frutas ricas em antocianinas podem modular a resposta inflamatória 

reduzindo biomarcadores e moléculas anti-inflamatórios e aumentando os pró-

inflamatórios. Da mesma forma, muitos resultados foram encontrados associados à 

regulação do perfil lipídico e glicídico, fazendo da dieta um fator altamente benéfico na 

proteção contra as doenças crônicas. Entretanto, não foram encontrados resultados 

relevantes quanto à composição corporal, pois, na maioria dos estudos, as variáveis 

antropométricas e de composição corporal não se alteraram com a intervenção. 

Os resultados controversos encontrados podem ser justificados pelo fato de nenhum 

dos estudos ter observado estes efeitos anti-inflamatórios em indivíduos em homeostase 

metabólica. 

 Então, a inserção de um componente específico pode trazer efeitos benéficos para 

os marcadores inflamatórios, clínicos e bioquímicos sem alteração da composição corporal, 

porém maiores modificações dietéticas especialmente dos padrões alimentares poderiam 

provocar resultados mais robustos nestes parâmetros, especialmente em indivíduos com 

alteração da homeostase metabólica. 

 



55 

 

Quadro 1. Ensaios clínicos em humanos com frutas ricas em flavonoides e seus efeitos relacionados aos parâmetros inflamatórios, antropométricos, de 

composição corporal, bioquímico e clínico 

FRUTA AUTOR / TIPO DE ESTUDO SUJEITOS INTERVENÇÃO / PERÍODO RESULTADOS 

GRAPE (Uva) Zern et al. (2005)
19 

Cruzado, placebo controlado 

44 mulheres em pré e pós-

menopausa 

Uva em pó liofilizada (36g que 

equivale a 200g de uvas frescas) e 

placebo por 4 semanas 

Redução de TNF-α, triacilgliceróis, LDL, apo B e apo E 

Não houve alteração significativa para peso, CC e pressão 

arterial 

Banini et al. (2006)
20 

Controle 

52 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos e obesos, 

saudáveis e com diabetes tipo 

2 

Suco de uva, vinho e vinho sem 

álcool (150 ml) por 28 dias 

Vinho sem álcool: redução de insulina 

Suco: Redução de HDL 

Castilla et al. (2006)
21 

Controle 

41 indivíduos de ambos os 

sexos submetidos a 

hemodiálise e indivíduos 

saudáveis 

Suco de uva (100 ml) 2 vezes / 

dia por 14 dias 

Saudáveis: Redução do colesterol total, LDL, apo B e 

aumento de HDL e apo AI 

Hemodiálise: Redução de LDL, apo B e da relação LDL:HDL; 

redução progressiva de MCP-1 e aumento de HDL e apo AI 

Não houve alteração significativa para VCAM-1, ICAM-1 e 

PCR 

Castilla et al. (2008)
22 

Placebo controlado 

32 indivíduos de ambos os 

sexos submetidos a 

hemodiálise, mas estáveis 

Suco de uva E, OU vitamina E e 

placebo por 2 semanas 

2 vezes de 50 ml/dia E, OU 800 

µL de vitamina    E 

Uva: Redução de MCP-1 

Vitamina E: Redução de ICAM-1 

Rankin et al. (2008)
23 

Cruzado, placebo controlado 

17 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos 

Uvas passas (90g) ou placebo por 

14 dias 

Redução significativa de IL-6 e glicose com a intervenção 

Tendência de redução de IL-6 pós-prandial (p=0,0546) e de 

PCR com a intervenção (p=0,060) 

O peso manteve-se inalterado com a intervenção 

Não houve alteração significativa para ICAM,-1 e insulina 

Puglisi et al. (2008)
24 

Cruzado, não controlado 

34 indivíduos de ambos os 

sexos com mulheres na pós-

menopausa 

1 xícara de uvas passas E, OU 

aumento de exercício físico 

(caminhada) por 6 semanas 

Passas: Redução de TNF-α 

Passas, passas + caminhada e apenas caminhada: Redução 

de PAS, colesterol total, LDL e ICAM-1 

Kar et al. (2009)
25 

Placebo controlado 

32 indivíduos de ambos os 

sexos com diabetes tipo 2 e 

alto risco para doenças 

cardiovasculares 

Extrato de semente de uva (300 

mg) 2 vezes por dia por 4 

semanas 

Redução de colesterol total e PCR ultrassensível 

Weseler et al. (2011)
26 

Placebo controlado, duplo cego 

28 homens eutróficos 

fumantes saudáveis 

2 cápsulas com 100 mg de 

flavonoides de semente de uva 

- Redução de TNF-α, colesterol total (para os indivíduos com 

colesterol elevado) e LDL (para os indivíduos com LDL 
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(200 mg) por 8 semanas elevado); 

- Atenuação da expressão gênica de IL-6, IL-10 e TNF-α. 

Rowe et al. (2011)
27 

Placebo controlado, duplo cego 

85 indivíduos de ambos os 

sexos saudáveis 

Suco de uva por 9 semanas Aumento dos níveis plasmáticos de vitamina C 

Não houve alteração significativa para PCR. 

Barona et al. (2012)
28 

Cruzado, duplo cego, placebo 

controlado 

24 homens com síndrome 

metabólica e alguns com 

dislipidemia 

Uva em pó liofilizada 

correspondente a 252g de uvas 

frescas e 46g de placebo (mesma 

composição da uva exceto pelos 

polifenóis) por 4 semanas 

Não dislipidêmicos:Aumento de adiponectina e IL-10 

Dislipidêmicos: Redução de adiponectina e IL-10 

 

Tomé-Carneiro et al. (2012)
29 

Placebo controlado, triplo cego 

75 indivíduos de ambos os 

sexos com doença arterial 

coronariana estável 

Cápsulas de extrato de uva 

convencional, extrato de uva 

enriquecido com resveratrol e 

placebo (maltodextrina) por 12 

meses 

1 cápsula/dia nos 6 primeiros 

meses (350mg) e 2 cápsulas/dia 

nos outros 6 meses (700mg) 

Extrato + resveratrol: Aumento de adiponectina e de IL-10 e, 

por isso, redução da relação IL-6/IL-10, além disso, reduziu a 

PCR ultrassensível e a IL-18 

Placebo: Redução da IL-6 e IL-10 

Tomé-Carneiro et al. (2013)
30

 
Placebo controlado, triplo cego 

35 homens com diabetes tipo 

2 e hipertensão 

Cápsulas de extrato de uva 

convencional, extrato de uva 

enriquecido com resveratrol e 

placebo (maltodextrina) por 12 

meses 

1 cápsula/dia nos 6 primeiros 

meses (350mg) e 2 cápsulas/dia 

nos outros 6 meses (700mg) 

Extrato + resveratrol: Redução de IL-6 

Placebo: Aumento da IL-10 e na relação IL-6/IL-10 

Tomé-Carneiro et al. (2013)
31 

Placebo controlado, triplo cego 

75 homens com doença 

arterial coronariana estável 

Cápsulas de extrato de uva 

convencional, extrato de uva 

enriquecido com resveratrol e 

placebo (maltodextrina) por 12 

meses 

1 cápsula/dia nos 6 primeiros 

meses (350mg) e 2 cápsulas/dia 

nos outros 6 meses (700mg) 

Extrato + resveratrol: Redução de PAI-1 e aumento de 

adiponectina sérica. 

Houve redução dose-dependente, porém não significativa, da 

PCR ultrassensível 

Placebo: Redução de IL-10 e adiponectina e aumento de PAI-

1 

STRAWBERRY 

(Morango) 

Basu et al. (2009)
32 

Não controlado 

16 mulheres obesas e com 

síndrome metabólica 

Morango em pó liofilizado (50g) 

por 4 semanas 

Redução de colesterol total, LDL 

Não houve alteração significativa para PCR, adiponectina, 

peso, CC, PAS, PAD, HDL e glicemia 
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Basu et al. (2010)
33 

Placebo controlado 

27 indivíduos de ambos os 

sexos com síndrome 

metabólica 

Bebida de morango feita com 50g 

de morango em pó liofilizado que 

equivalem a 500g de morangos 

frescos por 8 semanas 

2 xícaras de bebida de morango + 

2 xícaras de água / dia ou placebo 

(4 xícaras de água) 

Redução de VCAM-1, LDL, colesterol total e partículas de 

LDL 

Não houve alteração de ICAM-1, CC, PAS, PAD, glicose, 

triacilgliceróis e HDL 

Edirisinghe et al. (2011)
34 

Duplo cego, placebo controlado, 

cruzado 

24 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos e obesos 

2 refeições padrão (rica em 

carboidratos e moderada em 

lipídios) com bebida de morango 

(100mg) ou placebo, ambas à 

base de leite por 2 dias com 

intervalo de 3 a 5 dias entre eles 

Redução de PCR ultrassensível, IL-6, insulina e tendência de 

redução (p=0,11) para IL-1β pós-prandiais 

Não houve alteração significativa para glicose, PAI-1 e TNF-α 

Ellis et al. (2011)
35 

Duplo cego, placebo controlado, 

cruzado 

24 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos e obesos 

2 refeições padrão (rica em 

carboidratos e moderada em 

lipídios) com bebida de morango 

(100mg) ou placebo, ambas à 

base de leite por 3 semanas 

Redução de IL-1β, PAI-1 pós-prandiais 

Não houve alteração significativa para glicose, insulina, PCR 

ultrassensível e TNF-α 

Zunino et al. (2012)
36 

Duplo cego, placebo controlado, 

cruzado 

20 indivíduos de ambos os 

sexos obesos saudáveis 

3 refeições padrão/dia com 80g de 

morangos em pó (equivalente a 4 

porções) por 3 semanas 

Redução de colesterol total e de concentrações de pequenas 

partículas de HDL (controverso) 

Aumento do fibrinogênio e do tamanho do LDL (controverso) 

Não houve alteração significativa para pressão arterial 

CHERRY (Cereja) Kelley et al. (2006)
37 

Não controlado 

20 indivíduos de ambos os 

sexos saudáveis 

Cerejas a serem substituídas por 

alimentos fonte de carboidratos da 

dieta (10% do VET, 

aproximadamente 216 calorias, 

equivalente a 45 cerejas, 300g) 

por 28 dias 

Redução gradual de PCR 

Não houve alteração significativa para colesterol total, LDL, 

HDL, triacilgliceróis, relação colesterol total: HDL 

Kelley et al. (2013)
38 

Não controlado 

18 indivíduos de ambos os 

sexos eutróficos e sobrepesos 

com PCR elevada (1-25 mg/L) 

Cerejas a serem substituídas por 

alimentos fonte de carboidratos da 

dieta (10% do VET, 

aproximadamente 216 calorias, 

equivalente a 45 cerejas, 300g) 

por 28 dias 

Redução de PCR, IL-18, PAI-1 e tendência de redução de 

TNF-α (p=0,07) 

Aumento de IL-1Ra 

Obs.: IL-1β, IL-6, IL-2 e IL-12 tiveram dosagem menor que o 

limite mínimo do kit e foram excluídas da análise estatística 

do estudo 

MULBERRY E 

BLACKBERRY 

Stull et al. (2010)
39 

Duplo cego, placebo controlado 

32 indivíduos de ambos os 

sexos obesos com resistência à 

Mirtilo em pó liofilizado (45g, 

equivalente a 2 xícaras de mirtilos 

Melhora na sensibilidade à insulina em comparação ao 

placebo 
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(Amora) insulina frescos) por 6 semanas Não houve alteração significativa para peso, adiposidade, 

perfil lipídico, pressão arterial e biomarcadores inflamatórios 

BLUEBERRY 

(Mirtilo) 

Basu et al. (2010)
40 

Cego, controlado 

48 indivíduos de ambos os 

sexos obesos com síndrome 

metabólica 

Mirtilo em pó liofilizado (50g) 

por 8 semanas 

Redução de PAS, PAD e LDL oxidada 

Não houve alteração significativa para peso, CC, hemoglobina 

glicada, resistência à insulina, glicose, perfil lipídico, PCR, 

IL-6, ICAM-1, VCAM-1, adiponectina 

Aramwit et al. (2013)
41 

Controlado 

24 indivíduos de ambos os 

sexos com dislipidemia 

Cápsula de folha de amoreira em 

pó (254,8 mg). 3 cápsulas/ dia por 

12 semanas 

Redução de triacilgliceróis, LDL e PCR 

Não houve alteração significativa para HDL 

BILBERRY 

(Mirtilo/ Arando) 

Karlsen et al. (2010)
42

 

Placebo controlado 

31 indivíduos de ambos os 

sexos com pelo menos 1 fator 

de risco para doenças 

cardiovasculares 

Suco de mirtilo (330ml) ou 

placebo por 4 semanas 

Redução de PCR, IL-6 e IL-15 

Aumento de TNF-α (controverso) 

Não houve alteração significativa de colesterol total, 

triacilgliceróis, proteínas totais, ácido úrico e fibrinogênio 

de Mello et al. (2011)
43 

Controlado 

104 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos e obesos 

com o metabolismo de glicose 

prejudicado (glicemia ou 

tolerância à glicose alterada), 

CC, triacilgliceróis e pressão 

arterial elevados e HDL 

reduzido 

Aumento do consumo de cereais 

integrais para 50% do grupo dos 

cereais, aumento do consumo de 

peixes ricos em lipídios para 3 

vezes/semana e 3 porções de 

mirtilo diário (300g) por 12 

semanas 

Redução de glicose e da área sobre a curva de glicose pós-

prandiais e da E-seletina 

Tendência de aumento de peso (p=0,08) e IMC (p=0,08) 

Não houve alteração significativa na sensibilidade à insulina 

Kolehmainen et al. (2012)
44 

Controlado 

27 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos com 

síndrome metabólica 

Mirtilos frescos (400g = 200g em 

pasta + 40g secos) substituindo 

outros alimentos fonte de 

carboidratos da dieta habitual por 

8 semanas 

Redução de PCR ultrassensível, IL-6, IL-12 e LPS 

Não houve alteração significativa para peso, CC, porcentagem 

de gordura corporal, pressão arterial, glicose, insulina e perfil 

lipídico 

Açaí (Euterpe 

oleracea Mart.) 

Udani et al. (2011)
45 

Piloto não controlado 

10 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos 

Polpa de açaí 100g 2 vezes/dia 

(200g) por 1 mês 

Redução de glicemia de jejum, insulina, colesterol total, LDL, 

relação colesterol total: LDL e redução do aumento da 

glicemia pós-prandial e da área sobre a curva de glicose 

Não houve alteração significativa para PCR 

DIVERSAS 

FRUTAS: 

PLUM (Ameixa), 

GROOSEBERRY 

(Groselha), 

BLACKBERRY 

Kornman et al. (2007)
46 

Placebo controlado 

20 indivíduos de ambos os 

sexos com PCR de 2-10 mg/L 

Cápsula com extratos de rosa-

quadris (1200mg), amora 

(165mg), mirtilo (330mg), uva 

(40mg) ou placebo por 20 

semanas (12 semanas na dosagem 

citada + 8 semanas com metade 

Redução da expressão de IL-1β nas células mononucleares e 

dos genes que expressam IL-1β e PCR em indivíduos 

geneticamente predispostos para o aumento de IL-1β 
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(Amora), 

BLUEBERRY 

(Mirtilo) e GRAPE 

(Uva) 

da dose) 

Peluso et al. (2012)
47 

Placebo controlado 

14 indivíduos de ambos os 

sexos sobrepesos 

Refeição rica em gordura 

acrescida de 500 ml de suco de 

frutas (40% de abacaxi, 18% de 

groselha preta, 5% de ameixa) ou 

placebo 

As análises foram apenas pós-

prandiais 

Inibição de IL-17 até 8h pós-prandial, de IL-6 até 2h pós-

prandial, de TNF-α a partir dos 30 minutos pós-prandiais e da 

resposta inflamatória de fase precoce 

Não houve alteração significativa para insulina, glicose, 

triacilgliceróis, colesterol total e adiponectina pós-prandiais 

Apo AI: apolipoproteína A-1; Apo B: apolipoproteína B; Apo E: apolipoproteína E; CC: circunferência da cintura; HDL: lipoproteína de alta densidade; ICAM-1: molécula de adesão 

intercelular; IL-1β: interleucina 1β; IL-1Ra: antagonista do receptor de interleucina 1; IL-10: interleucina 10; IL-12: interleucina 12; IL-15: interleucina 15; IL-6: interleucina 6; IL-17: 

interleucina 17; IL-18: interleucina 18; IL-2: interleucina 2; IMC: índice de massa muscular; LDL: lipoproteína de baixa densidade; LPS: lipopolissacarídeo; MCP-1: proteína quimioatrativa de 

monócitos; PAD: pressão arterial diastólica; PAI-1: inibidor do ativador do plasminogênio; PAS: pressão arterial sistólica; PCR: proteína C reativa; TNF-α: fator de necrose tumoral α; VCAM-

1: molécula de adesão vascular. 
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RESUMO 

Introdução: A obesidade está associada a um estado inflamatório subclínico no qual há 

produção de citocinas pelos adipócitos. Estas citocinas estão associadas à antropometria, 

bioquímica, clínica e também à dietética. A dietética pode envolver a relação das citocinas 

com os flavonoides (antocianinas). O açaí é um fruto rico em antocianinas tipicamente 

consumido no Brasil. 

Objetivo: Avaliar o efeito do consumo da polpa de açaí no estado inflamatório, medidas 

antropométricas, composição corporal, marcadores clínicos, dietéticos e bioquímicos de 

mulheres aparentemente saudáveis eutróficas e com excesso de peso. 

Metodologia: Intervenção nutricional com consumo de 200g de polpa de açaí diariamente por 

4 semanas com um grupo de eutróficos e um grupo de excesso de peso no qual foram 

coletados parâmetros antropométricos, de composição corporal, clínico, dietético, bioquímico 

e marcadores inflamatórios (interleucinas [IL] 6, 1β, 8, 10 e 17) antes e após o período de 

intervenção. Realizou-se testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, t-Student 

independente ou U-Mann Whitney e t-Student pareado ou Wilcoxon pareado para 

comparações entre grupos e avaliação do efeito da intervenção no PASW 18 (p<0,05). 

Resultados: Observou-se aumento de peso, índice de massa corporal e índices que avaliam a 

gordura troncular; redução da adiposidade do braço e do índice de conicidade sem alteração 

do estado nutricional (proteínas plasmáticas). A pressão arterial e a intensidade da atividade 

física não se alteraram. Foi observada redução da ingestão calórica, proteica e glicídica e 

aumento do consumo de fibras, sem alteração do padrão alimentar. As concentrações de IL-10 

e IL-1β elevaram-se apenas para o grupo excesso de peso. 

Conclusão: A IL-10, citocina anti-inflamatória elevou-se mostrando o possível efeito anti-

inflamatório da polpa de açaí para estes indivíduos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mediadores da inflamação; obesidade; açaí; flavonoides; 

antocianinas. 
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INTRODUÇÃO 

No mundo, mais de 1 bilhão de pessoas estavam com sobrepeso e mais de 300 milhões 

eram obesas até 2005. Esses números tendem a elevar-se devido aos padrões alimentares 

desequilibradamente hipercalóricos e ao sedentarismo crônico. Sendo assim, estima-se que até 

2015 esta cifra suba para 1,5 bilhões de pessoas com excesso de peso [1]. 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal 

resultante de um balanço energético positivo de longo prazo. Este excesso de peso é fator de 

risco para doenças crônicas e está relacionado ao surgimento de aproximadamente 44% dos 

casos de diabetes, 23% de doenças cardiovasculares, 20-30% de hipertensão e 7-41% de 

alguns tipos de câncer [2]. 

O modelo que busca explicar a associação da obesidade com suas complicações 

clínicas e metabólicas envolve a geração de um estado de inflamação crônico sistêmico de 

baixo grau por meio da secreção de citocinas pelos adipócitos [3]. As IL-6, IL-1β e IL-17, por 

exemplo, são citocinas pró-inflamatórias secretadas pelo tecido adiposo que atuam 

estimulando as respostas de fase aguda, a migração de moléculas de adesão até as células 

endoteliais e a síntese de quimiocinas e de outras citocinas [4-6]. A IL-8 (ou CXCL-8) é uma 

quimiocina pró-inflamatória que realiza quimiotaxia de neutrófilos pelo estímulo de 

monócitos potencializando o processo inflamatório [7]. E a IL-10 é uma citocina anti-

inflamatória age inibindo as funções pró-inflamatórias dos macrófagos [7, 8]. 

Estas citocinas estão associadas com antropometria e composição corporal já que a IL-

6, o TNF-α, a IL-8 e a IL-10 estão associadas com o peso, índice de massa corporal (IMC), 

circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ), relação cintura-quadril (RCQ) 

e percentual de gordura corporal [9-12]. A IL-17 também está envolvida com o ganho de peso 

associado a uma dieta com alto teor de gordura [13]. 

Da mesma forma, as citocinas inflamatórias têm mostrado associação com parâmetros 

bioquímicos e clínicos, pois a IL-17 está envolvida com os mecanismos de captação da 

glicose em camundongos [14]; a IL-6 está negativamente correlacionada com o colesterol 

HDL (lipoproteína de alta densidade) [9, 10, 15] e positivamente associada com a secreção da 

VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade) estimulando a hipertrigliceridemia [16], além 

de estar associadas à glicemia de jejum, pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), 

triacilgliceróis, insulinemia [9, 10] e resistência à insulina (RI) [17]. A IL-1β e a IL-8 estão 

relacionada à hiperlipidemia, hiperglicemia e à LDL (lipoproteína de baixa densidade) [18-

21]. Já a IL-10 está positivamente associada com a sensibilidade à insulina, bem como, inibe a 
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LDL oxidada [22]. Já os níveis reduzidos de IL-10 estão relacionados à presença de síndrome 

metabólica [23]. 

Estas citocinas também já apresentaram relação com fatores dietéticos, pois a IL-6 está 

associada positivamente a um padrão alimentar tipicamente ocidental (rico em grãos 

refinados, carnes vermelhas e processadas, lácteos integrais, açúcares e gorduras 

hidrogenadas) [24], tem relação negativa com o Índice de Alimentação Saudável Alternativo 

(IAS-A) [25] e com o padrão de dieta mediterrânea [26, 23]. O consumo de ácidos graxos 

saturados corrobora para o acúmulo de gordura corporal e para o aumento da expressão de IL-

1 [27]. A IL-10 esteve inversamente associada com a adiposidade corporal após um período 

de dieta restritiva em calorias [28] e as concentrações de IL-17 e IL-6 pós-prandiais foram 

reduzidas após consumo de refeição rica em lipídios acrescida de suco de frutas (abacaxi, 

groselha preta e ameixa) [29]. 

 Por isso, um padrão de dieta saudável, rico em alimentos antioxidantes e anti-

inflamatórios poderia regular o metabolismo e a inflamação subclínica. Uma dieta saudável é 

composta de diversos alimentos, incluindo as frutas. Diversos são os compostos bioativos 

presentes nas frutas, os compostos fenólicos são largamente investigados por seus efeitos 

antioxidantes, entretanto os efeitos anti-inflamatórios ainda não estão bem elucidados. 

Alguns estudos avaliaram os efeitos de intervenções nutricionais com frutas ricas em 

polifenóis, especialmente as antocianinas, nas concentrações de biomarcadores inflamatórios, 

bioquímicos, de antropometria e composição corporal em humanos. 

Estudos [30, 31] analisando o consumo de morango em indivíduos com excesso de 

peso observaram redução significativa das concentrações do inibidor ativador do 

plasminogênio (PAI-1) e da IL-1β pós-prandiais, do colesterol total, LDL, partículas de LDL 

e da molécula de adesão vascular (VCAM-1). A suplementação dietética de mirtilo em obesos 

com RI provocou melhora dos valores médios de sensibilidade à insulina e consequente 

melhora no painel de RI [32]. A inserção do consumo de uva passas em indivíduos sobrepesos 

reduziu significativamente a IL-6 e a glicemia [33]. E o consumo de polpa de açaí em um 

estudo piloto reduziu significativamente a glicemia de jejum, insulina, colesterol, com 

melhora da resposta glicêmica pós-prandial em indivíduos sobrepesos, mas sem significância 

para PCR [34]. 

Sendo assim, o consumo de frutas ricas em polifenóis tem se mostrado eficiente na 

modulação da inflamação associada à obesidade, o que possivelmente nos leva a inferir que o 

consumo habitual de frutas com este componente poderia ter efeito anti-inflamatório 

prevenindo o surgimento de doenças crônicas. 
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Por isso, neste trabalho será enfocado o açaí que é um fruto tipicamente brasileiro rico 

em polifenóis, especialmente em antocianinas [35], fonte de ácidos graxos monoinsaturados 

(ômega 9) e poli-insaturados (ômega 6) essenciais, α-tocoferol (vitamina E) e fibras [36], tem 

função antioxidante [37] e possivelmente anti-inflamatória. Essa fruta merece maior interesse 

científico no que diz respeito aos estudos de intervenção nutricional com humanos já que são 

escassas as evidências científicas de seus benefícios nos mecanismos inflamatórios em 

humanos e da influência nas possíveis alterações antropométricas, de composição corporal, 

bioquímicas, clínicas e dietéticas decorrentes do consumo desse fruto. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do consumo da polpa de açaí 

sobre o estado inflamatório (por meio da determinação de IL-6, IL-1β, IL-8, IL-10 e IL-17), 

as medidas antropométricas, a composição corporal, os marcadores bioquímicos, clínicos e 

dietéticos em um grupo de mulheres jovens aparentemente saudáveis eutróficas e com 

excesso de peso. 
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METODOLOGIA 

Estudo prospectivo de intervenção nutricional (ensaio clínico), autocontrolado, com 

consumo de duzentos gramas de polpa de açaí diariamente durante quatro semanas em 

indivíduos que atenderam aos seguintes critérios, listados na Tabela 1. Os indivíduos foram 

divididos em eutróficos e com excesso de peso. 

 

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão no estudo 

CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

- Sexo feminino; 

- 18 a 35 anos; 

-IMC de eutróficas: 18,5-

24,9kg/m
2
; 

- IMC de excesso de peso: 

26-35kg/m
2
. 

- Analfabetos ou com dificuldades cognitivas que dificultem preenchimento dos 

questionários; 

- Alteração de peso corporal maior que 10% nos 2 últimos meses; 

- Alta desinibição e instabilidade no comportamento e peso medidos pelo TFEQ. 

- Perfil bioquímico saudável: pressão arterial >130/85mmHg; glicose de jejum 

>100mg/dL; colesterol total >200mg/dL; triacilgliceróis >150mg/dL; 

- Portador de doenças crônicas, infecciosas ou inflamatórias; doença aguda com 

tratamento nos últimos 2 meses; câncer nos últimos 10 anos; dislipidemia; 

doenças tireoidianas tratadas com fármacos (exceto hipotireoidismo tratado e bem 

controlado); alergias alimentares; transtornos alimentares; intolerância alimentar 

(em especial ao açaí); 

- Em uso crônico de medicação (exceto contraceptivos, esteróides inalados ou 

sprays nasais); 

- Em uso de dietas especiais (dieta vegetariana, dieta Atkins, entre outras) nos 

últimos 2 meses; de suplementos nutricionais (complexo vitamínicos, minerais) 

até 6 meses antes do estudo; 

- Com intercorrências clínicas que impeça a conclusão do estudo; 

- Indivíduos que sofreram intervenção cirúrgica para tratamento da obesidade; 

- Participantes de outro estudo clínico nos últimos 3 meses; 

- Atletas de elite; tabagistas; gestantes; lactantes e portadores de necessidades 

especiais. 

IMC: índice de massa corporal; TFEQ: questionário de três fatores alimentares (Three Factor Eating 

Questionnaire) [38]. 

 

Este estudo consistiu em três etapas (Figura 1): seleção e preparo dos indivíduos, 

início da intervenção nutricional e final da intervenção nutricional. O estudo foi desenhado 

para que os voluntários colaborassem durante aproximadamente cinco semanas e foi realizado 

na Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto – Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema do desenho experimental 

  Etapa I: Seleção e preparo dos indivíduos 

 Etapa II: Início da Intervenção Nutricional 

 Encontro de Seguimento 

 Etapa III: Final da Intervenção Nutricional 

 Período de Intervenção Nutricional 

 
 
 

Semana
4
 Semana

1
 Semana

2
 Semana

-1
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Desenho do estudo 

Na Etapa I foi realizada seleção dos indivíduos conforme os critérios de inclusão e 

exclusão descritos, foram dados esclarecimentos sobre o desenho do estudo, foi dado o 

consentimento pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foram fornecidas 

informações dos preparos necessários para a Etapa II. 

No dia inicial da intervenção (Etapa II) as voluntárias compareceram em jejum de 12 

horas, evitando exercício físico intenso nos três dias anteriores e consumo de álcool mantendo 

um período de sono regular (8 horas). Este dia inicial foi agendado fora do período menstrual 

para evitar comprometimento dos dados antropométricos e de composição corporal. Nesta 

etapa foram coletados dados dietéticos, antropométricos e de composição corporal, clínicos e 

bioquímicos. 

Para isso, foi aplicado o questionário de frequência de consumo alimentar [QFCA] 

validado por Sichieri e Everhart (1998) [39] e testado na população local [40] de 96 itens 

incluindo o consumo de polpa de açaí. A partir desse questionário foram calculados calorias, 

carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos graxos saturados, monoinsaturados, poli-insaturados, 

trans, ômega-3, ômega-6, ômega-9, colesterol, fibras totais e os índices de avaliação global da 

dieta.  Os índices dietéticos calculados foram o Índice de Qualidade da Dieta Original [IQD] 

[41, 42]; o Índice de Qualidade da Dieta Revisado [IDQ-R] [41-43]; o Índice de Qualidade da 

Dieta Internacional [IDQ-I] [44]; o Índice de Alimentação Saudável [IAS] [45, 46]; o Escore 

da Dieta Mediterrânea Alternativo [EDM-A] [47, 48]; a Contagem de Alimentos 

Recomendados [CAR] [49, 50] e o Escore da Diversidade da Dieta [EDD] [51, 52]. Para o 

cálculo destes índices dietéticos foi adotada a composição nutricional informada pelo 

fabricante da polpa de açaí. Em um pacote de 100 gramas de polpa de açaí contém: 70 

calorias, 3g de carboidratos, 2g de proteínas, 5g de gorduras totais, 1g de gordura saturada e 

3g de fibra alimentar. 

Foram aferidos peso por meio de balança digital Welmy® (modelo W200-A) com 

precisão de 0,05 Kg e capacidade de até 200 Kg; estatura com estadiômetro vertical acoplado 

à balança com extensão de 2,00m e precisão de 0,5cm [53]. As circunferências da cintura 

(CC), abdominal (CA), do quadril (CQ) e do braço (CB) foram medidas com fita métrica 

inelástica com precisão de 1 mm [54-56]. As pregas cutâneas bicipital (PCB), tricipital (PCT), 

subescapular (PCSE) e suprailíaca (PCSI) [57] foram aferidas com o uso de compasso de 

dobras cutâneas LANGE (TBW) com precisão de 0,1mm. 

A partir das medidas antropométricas foram calculados diversos índices e marcadores 

de composição corporal como IMC; relação cintura-quadril; somatório das pregas cutâneas; 
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circunferência muscular do braço (CMB); área total do braço (ATB); área muscular do braço 

corrigida para mulheres (AMBc); área adiposa do braço (AAB); índice adiposo-muscular do 

braço (IAMB); índice de adiposidade troncular (IAT); gordura troncular em percentual; 

gordura corporal total [GCT] em percentual (pelo somatório de pregas); índice de adiposidade 

corporal [IAC] e índice de conicidade [índice C] [54, 55, 58-62]. 

O gasto energético repouso [GER], o percentual de gordura corporal e a massa livre de 

gordura (MLG) foram determinados por bioimpedância elétrica horizontal [BIA] 

(BIODYNAMICS, modelo 310, TBW) [63, 64].  

Os dados clínicos foram analisados pela aplicação da escala de atividade física [65] 

dividida em nove níveis e analisada em Equivalentes Metabólicos [METs] que classificam a 

intensidade da atividade física; e pela aferição dos níveis de pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) com esfigmomanômetro digital Omron (modelo Alfa II 168) [66]. Todas as 

medidas foram aferidas por profissional treinado e em triplicata. 

Após jejum de 12 horas, amostras de sangue foram coletadas dos indivíduos mediante 

punção endovenosa na veia anticubital mediana utilizando sistema de vácuo com 1 tubo soro 

e 1 tubo plasma EDTA (BD Vacuntainer®). Destas amostras foram determinados glicose, 

colesterol total, HDL e triacilgliceróis séricos por método colorimétrico enzimático (Bioclin, 

Quibasa); a LDL foi calculada conforme a equação de Friedewald; as proteínas totais foram 

analisadas pelo método colorimétrico biureto (Bioclin, Quibasa); a albumina pelo método 

verde de bromocresol (Bioclin, Quibasa); a globulina foi calculada pela subtração da 

albumina aos teores de proteínas totais; a relação albumina/globulina foi calculada pela razão 

entre albumina e globulina; a insulina de jejum plasmática foi determinada pelo imunoensaio 

enzimático (ELISA) com kit comercial específico (Access Immunoassay Systems, Inc., 

Chaska, Minessota, USA) com sensibilidade de detecção de 0,03 µIU/ml. Para determinação 

da sensibilidade à insulina, utilizou-se o índice HOMA-IR (modelo de avaliação da 

homeostase da sensibilidade à insulina), para avaliar a função das células β do pâncreas 

calculou-se o HOMA- β e o índice QUICKI [67, 68]. 

As concentrações de IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-17 plasmáticos foram determinadas 

simultaneamente por imunoensaio Multiplex usando kit comercial MILLIPLEX® MAP 

(Millipore Corporation, Billerica, MA, EUA) com sensibilidade de 0.8 pg/mL para IL-1β, 0.9 

pg/mL para IL-6, 0.4 pg/mL para IL-8, 1.1 pg/mL para IL-10 e 0.7 pg/mL para IL-17. 

 Ao final das coletas da Etapa II foi entregue a polpa de açaí em porções suficientes 

para as duas primeiras semanas de intervenção. Os indivíduos foram orientados a manter seu 

ritmo de vida, dieta e atividade física habituais durante a intervenção. 
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No Encontro de Seguimento (final da Semana
2
) foi analisada a adesão à intervenção. 

Nesse encontro foram entregues mais porções de polpas de açaí para seguimento das 

próximas semanas e foram dadas orientações quanto aos preparos para a Etapa III (mesmo 

preparos para a Etapa I). 

No dia final da intervenção (Etapa III) foram aferidas novamente as medidas 

antropométricas, de composição corporal, clínicas, bioquímicas e dietéticas. 

 

Análise estatística 

Inicialmente, realizou-se o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. A partir 

disso, os dados foram apresentados em média ± DP [desvio-padrão] e, ou em mediana 

(intervalo interquartil). Os biomarcadores inflamatórios foram analisados na forma 

logarítmica com o objetivo de linearizar os dados. A seguir, realizou-se a análise de 

comparação entre grupos (eutróficas e excesso de peso) pelos testes t-Student independente e 

U-Mann-Whitney. Para realização do teste t-Student independente observou-se a 

homocedasticidade pelo teste de Levene. Posteriormente, foram realizados os testes t-Student 

pareado e Wilcoxon pareado para avaliação do efeito da intervenção com polpa de açaí 

(análise de delta). Para todos os testes estatísticos adotou-se o nível de significância de 5% 

(p<0,05). As análises estatísticas foram realizadas no software PASW Statistics 17. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participantes 

Este estudo avaliou 112 voluntárias das quais 39 atenderam aos critérios pré-

selecionados. Iniciou-se a intervenção com 39 mulheres aparentemente saudáveis, sendo 27 

eutróficas e 12 com excesso de peso. No decorrer do estudo observou-se 12,8% de perda de 

seguimento (5 voluntárias), sendo assim, 34 voluntárias (24 eutróficas e 10 com excesso de 

peso) completaram a intervenção satisfatoriamente (Figura 2). 

Em ensaios clínicos, é comum a perda de seguimento por parte dos participantes. 

Sugere-se que perdas maiores que 20% não deveriam ser aceitas; contudo, neste estudo esse 

limite não foi alcançado [69]. 

 

 

Figura 2. Fluxograma de seleção de voluntárias 
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O n de 34 deste estudo é considerado por muitos como pequeno, que possivelmente não 

representaria a população. Porém, amostra deste tamanho (ou menores) são comumente 

encontrada em ensaios clínicos. Na área de nutrição, é possível encontrar diversos artigos 

científicos atuais que estudaram o efeito de frutas ou de algum componente bioativo específico 

em marcadores inflamatórios e, ou metabólicos apresentando n menor ou igual ao encontrado no 

presente estudo (n=34). São eles, Puglisi et al. (2008) [70] com n de 34; Ortinau et al. (2013) 

[71], Castilla et al. (2008) [72]; Kar et al. (2009) [73] e Stull et al. (2010) [32] com n de 32; 

Karlsen et al. (2010) [74] com n de 31; Weseler et al. (2011) [75] com n de 28; Kolehmainen et 

al. (2012) [76], Edirisinghe et al. (2011) [77], Basu et al. (2010) [31] com n de 27; Barona et al. 

(2012) [78] e Ellis et al. (2011) [30] com n de 24; Zunino et al. (2012) [79], Kornman et al. 

(2007) [80] e Kelley et al. (2006) [81] com n de 20; Kelley et al. (2013) [82] e Iwasa et al. 

(2013) [83] com n de 18; Rankin et al. (2008) [84] com n de 17; Basu et al. (2009) [85] com n de 

16; Peluso et al. (2012) [29] com n de 14; Udani et al. (2011) [86] com n de 10 e Tulk e 

Robinson (2009) [87] com n de 8. Este fato pode ser explicado, pois o presente estudo e os 

estudos citados, que são ensaios clínicos, não buscam fazer inferência de população. Eles são 

experimentos e, por isso, buscam observar as características e alterações que interferem nas 

variáveis-resposta sem levantar a questão da relevância do tamanho do n. 

 

Antropometria, composição corporal e metabolismo energético 

Os indivíduos apresentaram idade média de 24,18±3,34 anos e IMC médio de 21,40 

(20,62-22,51) Kg/m
2
 para o grupo eutrófico e de 28,82 (27,07-31,58) Kg/m

2
para o grupo 

excesso de peso. 

 Todas as variáveis antropométricas e a maioria das variáveis de composição corporal 

apresentaram valores significativamente diferentes, quando comparadas entre os grupos no 

baseline, estando mais elevadas nos indivíduos com excesso de peso (Tabela 2). Este dado já 

era esperado visto que as voluntárias foram categorizadas a partir do IMC, que é um índice 

classificatório que está relacionado ao peso e, consequentemente, à adiposidade corporal. 

Estas diferenças entre grupos das variáveis de antropometria e composição corporal 

não foram acompanhadas pelo o índice adiposo-muscular do braço, índice de adiposidade 

troncular e percentual de gordura troncular. Isso demonstra que a obesidade central não 

diferenciou entre estes indivíduos eutróficos e com excesso de peso, apesar de haver diferença 

significativa para gordura corporal total e para os demais marcadores de adiposidade. 
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Tabela 2. Variação das características antropométricas e de composição corporal antes e após intervenção com açaí em mulheres eutróficas e com excesso de 

peso 
 Total (n=34) Eutróficas (n=24) Excesso de Peso (n=10)  

T0 T1 Δ p
a
 T0 T1 Δ p

a
 T0 T1 Δ p

a
 p b 

Peso, kg 59,85 (55,07-

70,42) 

60,45 (55,77-

70,22) 

0,69 0,045 56,40 (54,22-

61,77) 

57,60 (54,72-

61,67) 

1,20 0,036 77,95 (68,40-

84,75) 

78,80 (68,50-

84,27) 

0,85 0,574 <0,0001 

IMC, kgm² 21,82 (20,91-

26,43) 

22,18 (20,93-

26,63) 

0,36 0,020 21,40 (20,62-

22,51) 

21,71 (20,56-

22,85) 

0,31 0,030 28,83 (27,07-

31,58) 

28,80 (27,19-

31,48) 

-0,03 0,401 <0,0001 

CB, cm 28,69±3,15 28,55±3,31 -0,14 0,277 27,06±1,81 26,87±1,97 -0,19 0,184 32,62±1,96 32,58±2,15 -0,03 0,915 <0,0001 
CA, cm 83,67±9,15 82,97±9,32 -0,70 0,176 79,37±5,17 78,52±4,80 -0,85 0,134 93,98±8,43 93,66±8,94 -0,32 0,784 <0,0001 
CC, cm 71,73 (68,69-

78,71) 

71,97 (68,13-

78,56) 

0,24 0,214 69,92 (66,92-

72,70) 

68,98 (66,94-

72,42) 

-0,94 0,753 82,88 (79,79-

87,37) 

83,62 (78,87-

87,05) 

0,74 0,086 <0,0001 

CQ, cm 98,30 (93,91-

107,50) 

98,63 (95,24-

106,12) 

0,33 0,752 96,45 (93,47-

100,72) 

97,03 (93,65-

101,48) 

0,58 0,764 112,78 (104,49-

118,40) 

114,67 (105,24-

119,17) 

1,89 0,285  <0,0001 

RCQ 0,732±0,049 0,728±0,948 -0,005 0,287 0,721±0,038 0,718±0,036 -0,002 0,702 0,76±0,06 0,75±0,06 -0,01 0,102 0,023 
PCT, mm 22,25±5,76 21,28±5,25 -0,97 0,036 19,68±4,24 19,05±4,05 -0,63 0,248 28,39±4,00 26,63±3,75 -1,77 0,046 <0,0001 
PCB, mm 10,97 (8,27-

16,22) 

10,55 (8,42-13,67) -0,42 0,018 10,22 (7,72-

12,02) 

9,12 (7,83-

11,22) 

-1,10 0,059 16,50 (14,61-

21,75) 

15,78 (13,21-

21,84) 

-0,72 0,139 <0,0001 

CMB, cm 21,71±1,95 21,87±2,10 0,16 0,321 20,88±1,37 20,88±1,41 0,009 0,961 23,69±1,72 24,22±1,51 0,52 0,097 <0,0001 
ATB, cm2 59,82 (55,71-

79,63) 

61,37 (54,31-

80,05) 

 

1,55 

0,183 57,65 (54,56-

60,84) 

56,87 (52,22-

64,11) 

-0,78 0,089 85,35 (78,76-

88,59) 

82,25 (79,14-

86,18) 

-1,10 0,959 <0,0001 

AMBc, cm2 31,29±6,89 31,89±7,47 0,60 0,289 28,32±4,46 28,36±4,67 0,04 0,950 38,39±6,60 40,34±6,03 1,94 0,103 <0,0001 
AAB, cm2 35,00±9,68 33,82±9,27 -1,18 0,041 30,19±5,93 29,38±5,77 -0,81 0,200 46,54±6,64 44,48±7,16 -2,06 0,114 <0,0001 
IAMB 1,13±0,25 1,07±0,20 -0,06 0,057 1,08±0,25 1,05±0,22 -0,03 0,374 1,24±0,24 1,11±0,16 -0,13 0,031 0,122 
IAT 0,85±0,19 0,90±0,21 0,05 0,038 0,84±0,20 0,88±0,22 0,04 0,178 0,88±0,16 0,96±0,17 0,08 0,093 0,540 
IAC 30,61±4,41 30,77±4,45 0,16 0,526 28,52±2,89 28,59±2,77 0,06 0,856 35,62±3,21 36,02±3,09 0,39 0,188 <0,0001 
Índice C 1,09±0,42 1,09±0,44 -0,007 0,047 1,08±0,03 1,08±0,04 -0,006 0,180 1,12±0,05 1,11±0,05 -0,011 0,141 0,004 
GT, % 53,57 (50,73-

57,27) 

56,13 (50,75-

59,18) 

2,56 0,002 53,18 (49,66-

58,27) 

54,20 (50,73-

59,19) 

1,02 0,005 54,02 (51,78-

55,85) 

56,95 (50,35-

58,15) 

2,93 0,203 0,766 

GCT (Fórmula*)% 33,72±4,22 33,50±4,18 -0,22 0,352 31,74±3,09 31,63±3,37 -0,11 0,742 38,47±2,28 37,96±1,92 -0,51 0,105 <0,0001 
GCT (BIA), % 31,35±5,15 31,79±5,01 0,44 0,097 28,96±3,63 29,50±3,26 0,54 0,118 37,08±3,46 37,27±4,20 0,190 0,605 <0,0001 
GCT (BIA), kg 17,85 (15,57-

24,57) 

18,10 (16,27-

23,97) 

0,25 0,054 16,55 (15,00-

18,12) 

16,85 (15,67-

18,80) 

0,30 0,057 27,05 (24,37-

34,72) 

27,75 (24,25-

35,42) 

0,7 0,683 <0,0001 

MLG (BIA), kg 43,46±6,23 43,46±6,14 0,00 1,000 41,17±3,83 41,18±3,66 0,01 0,956 48,96±7,55 48,93±7,53 -0,03 0,918 0,010 
GER, kcal 1322,38±189,33 1321,71±186,35 -0,68 0,901 1252,17±116,86 1252,54±111,26 0,37 0,956 1490,90±227,65 1487,70±228,76 -3,20 0,742 0,009 
T0: características basais (antes da intervenção). T1: características finais (após a intervenção). Δ: delta, diferença entre período final e período inicial (Δ=T1-T0). IMC: índice de massa corporal; CB: circunferência do 

braço; CA: circunferência abdominal; CC: circunferência da cintura; RCQ: Relação cintura-quadril; PCT: prega cutânea tricipital; PCB: prega cutânea bicipital; CMB: circunferência muscular do braço; ATB: área total 

do braço; AMBc: área muscular do braço corrigida; AAB: área adiposa do braço; IAMB: índice adiposo-muscular do braço; IAT: índice de adiposidade troncular; IAC: índice de adiposidade corporal; Índice C: índice 

de conicidade; GT: gordura troncular; GCT: gordura corporal total; BIA: bioimpedância elétrica tetrapolar; MLG: massa livre de gordura; GER: gasto energético de repouso; METs: equivalentes metabólicos. 

Dados apresentados em média ± desvio padrão ou mediana (Q1-Q3) conforme parametria. Teste de normalidade: Kolmogorov-Smirnov, p<0,05.  

*A GCT foi calculada a partir do somatório das 4 pregas cutâneas tricipital, bicipital, suprailiaca e subescapular. a Testes t-Student pareado ou Wilcoxon pareado. b Testes t-Student ou U-Mann-Whitney.
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 De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão e com a International Diabetes 

Federation [88, 89], para as voluntárias com excesso de peso, os dados referentes às 

circunferências abdominal e da cintura relacionaram-se ao risco muito elevado de doenças 

cardiovasculares e complicações metabólicas. Conforme Mantzoros et al. (1996) [90], a 

relação cintura-quadril [RCQ] e o índice de conicidade [índice C] encontraram-se dentro da 

faixa recomendada (1,00-1,73) com diferença significativa entre os grupos no baseline. 

Ambos avaliam a obesidade abdominal e estão diretamente associados às concentrações de 

insulina em jejum, pressão arterial e triacilgliceróis, demonstrando forte correlação com os 

fatores de risco para doenças crônicas [90]. 

No presente estudo, a prega cutânea tricipital (PCT), que indica reserva energética do 

indivíduo na forma de tecido adiposo periférico [91], apresenta-se acima do parâmetro de 

normalidade para os dois grupos. Conforme a classificação de adequação da PCT estabelecida 

por Frisancho (1981) [56], o grupo eutrófico apresentou PCT de sobrepeso e o grupo excesso 

de peso apresentou PCT de obesidade. 

 A porcentagem de gordura corporal entre as voluntárias deste estudo, avaliada pela 

gordura corporal total (por fórmulas preditivas), gordura corporal (pela bioimpedância) e pelo 

índice de adiposidade corporal, foi classificada como acima da média para o grupo eutrófico, 

e com riscos de comorbidades associadas à obesidade para o grupo excesso de peso segundo a 

classificação estabelecida por Lohman (1992) [92]. 

No presente estudo, os valores basais de gordura troncular não apresentaram diferença 

entre os grupos, sendo que os valores encontrados foram de 52,96±6,01% para o grupo 

eutrófico, e de 53,58±3,76% para o grupo excesso de peso. Warnberg et al. (2006) [59], em 

estudo com adolescentes saudáveis, encontrou percentual de gordura troncular de 

50,38±5,34% para indivíduos eutróficos e de 53,93±4,91% para indivíduos sobrepeso. Então, 

os valores de gordura troncular basais, observados neste estudo, encontram-se bem próximos 

aos valores relatados por Warnberg e colaboradores. 

Avaliando o efeito da intervenção com polpa de açaí nas mulheres jovens, foram 

observadas algumas variações significativas dos marcadores antropométricos e de composição 

corporal (Tabela 2). 

Nesta Tabela observa-se que o peso das voluntárias eutróficas elevou-se 

significativamente em 1,2Kg após a intervenção, refletindo num aumento de 0,69Kg para o 

grupo total de voluntárias. Em consequência desta elevação, o IMC também se alterou 

positivamente para as voluntárias eutróficas e para o grupo total. Então, neste estudo houve 
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uma elevação modesta, porém significativa de peso no grupo total e de IMC nos grupos total e 

eutrófico.  

Houve redução do índice de conicidade, já o índice adiposo troncular e a gordura 

troncular aumentaram significativamente apenas para o grupo total. O aumento da gordura 

troncular no grupo total foi acompanhado para o grupo eutrófico. Segundo Slatzman e 

McCrory (2008) [93], este índice de adiposidade troncular é um preditor do risco de diabetes 

e de doenças cardiovasculares que reflete o acúmulo de gordura intra-abdominal (visceral) e 

subcutânea. 

O índice C está baseado na teoria de que pessoas que acumulam gordura na região do 

tronco (central) tem a forma do corpo como o de um duplo cone (dois cones dispostos um 

sobre o outro com uma base comum), enquanto isso, indivíduos com menor quantidade de 

gordura troncular teriam a forma do corpo como o de um cilindro [94]. A faixa recomendada 

deste índice é de 1,00 a 1,73, partindo de um cilindro perfeito (1,00) e aumentando de acordo 

com o acúmulo de gordura na região central até chegar a um cone duplo perfeito (1,73). 

Então, quanto mais próximo de 1,73, maior é o acúmulo de gordura abdominal, e maior é o 

risco de doenças cardiovasculares [62]. Pensando nisso, os valores obtidos do índice C neste 

estudo indicam uma forma corporal mais próxima à de um cilindro (com menor acúmulo de 

gordura abdominal). Considerando o ponto de corte estabelecido por Pitanga e Lessa (2004) 

[94], de que um índice C de 1,18 é considerado risco de doença cardiovascular para mulheres, 

pode-se afirmar que nenhum dos grupos atingiu esse limite. 

Conforme observado na Tabela 2, neste estudo houve aumento do índice adiposo 

troncular e da gordura troncular para o grupo total. Então, estes resultados possivelmente 

refletem o aumento da adiposidade central na região do tronco, opondo-se ao resultado 

observado pelo índice C. Essa região do tronco, além de gordura visceral e subcutânea 

também possui gordura intermuscular, depósitos do epicárdio e depósito de gordura pélvica. 

Entretanto, a gordura troncular reflete melhor os depósitos de tecido adiposo visceral [95, 96]. 

Entretanto, não se pode afirmar que o aumento destes índices tronculares está diretamente 

associado ao aumento específico de gordura visceral, que é uma característica do índice C. 

Seriam necessários estudos mais específicos para observar qual tipo de gordura foi alterado 

durante esta intervenção. 

No presente estudo também encontrou uma redução da área adiposa do braço para o 

grupo total e do índice adiposo muscular do braço para o grupo excesso de peso. A redução da 

adiposidade do braço é reflexo direto da redução das pregas cutâneas, afinal a PCT e a PCB 

reduziram para o grupo total e a PCT também reduziu nas voluntárias com excesso de peso. 
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Conforme Hu et al. (2011) [97], a adiposidade do braço é um preditor de doenças crônicas, 

pois seu aumento está correlacionado ao aumento do risco de ter dois ou mais fatores de 

riscos cardiometabólicos (fatores de risco para doenças crônicas) em mulheres. Logo, a 

redução da adiposidade do braço está relacionada a fatores benéficos para o organismo. 

 

Clínica e bioquímica 

Neste estudo, não foram encontradas diferenças significativas dos METs [equivalente 

metabólicos] por dia e por hora entre os grupos no baseline. O MET é uma medida que 

quantifica a intensidade da atividade física realizada por um indivíduo. Ele é múltiplo da taxa 

metabólica basal e equivale à energia suficiente para um indivíduo se manter em repouso 

[98,99]. Conforme classificação apresentada por Tudor-Locke e colaboradores (2011) [100], 

as voluntárias deste estudo estão classificadas como sedentárias por estarem com o MET/ hora 

abaixo de 2. 

Entretanto, é válido observar que os METs foram determinados com os dados da 

escala de atividade física, na qual o tempo e a intensidade das atividades físicas exercidas 

diariamente foram relatados pelas próprias voluntárias. Por isso, estes dados podem apresentar 

diferença em relação à real atividade exercida, visto que, há grande possibilidade de erros nos 

relatos dos tempos gastos em atividades físicas por parte das voluntárias. 

Mas, apesar de não haver diferença dos METs entre os grupos de indivíduos, o gasto 

energético de repouso (GER), avaliado pela BIA, foi menor para as voluntárias eutróficas. 

Logo, o gasto energético despendido na atividade física (baseado nos relatos das voluntárias) 

é semelhante entre os grupos, independente das voluntárias apresentarem metabolismo de 

repouso (GER) caracteristicamente diferente. Este GER apresentou diferença entre as 

voluntárias eutróficas e com excesso de peso, afinal ele foi aferido pela BIA que está baseada 

na condução elétrica dos eletrólitos pelo corpo. 

As características clínicas e bioquímicas dos indivíduos e suas variações após a 

intervenção estão apresentadas na Tabela 3. Apenas as pressões arteriais PAD e PAS 

diferiram significativamente entre os grupos no baseline, estando maiores para o grupo 

excesso de peso. Entretanto, apesar dessa diferença, as variáveis clínicas apresentaram-se 

dentro dos valores de referência. 

A pressão arterial, que também é um fator de risco para doenças cardiovasculares, teve 

ligeira redução não significativa com a intervenção nutricional para o grupo excesso de peso, 

mas sua média manteve-se dentro da faixa de normalidade não sendo considerado, portanto, 

um potencial fator de risco. 
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Tabela 3. Variação das características bioquímicas e clínicas antes e após a intervenção com açaí em mulheres saudáveis eutróficas e com excesso de peso 
 Total (n=34) Eutrófico (n=24) Excesso de Peso (n=10)  

T
0 

T
1 

Δ p
a
 T

0 
T

1 
Δ p

a
 T

0 
T

1 
Δ p

a
 p

b 

CLÍNICAS              
METs/ dia 39,35 (33,02-

45,27) 

39,37 (35,45-

46,02) 

0,02 0,301 39,80 (33,62-

47,22) 

38,29 (35,30-

45,40) 

-1,51 0,648 36,70 (32,65-

44,12) 

42,62 (36,06-

49,42) 

5,92 0,333 0,478 

METs/ hora 1,68±0,35 1,75±0,37 -0,08 0,255 1,71±0,37 1,74±0,39 -0,03 0,684 1,61±0,31 1,80±0,32 - 0,19 0,214 0,478 

Pressão Arterial 

Sistólica*, mmHg 

104,94±12,43 101,55±11,263 -3,39 0,167 101,39±9,33 101,41±9,93 0,02 0,991 114,41±15,13 101,93±14,95 -12,48 0,091 0,005 

Pressão Arterial 

Diastólica, mmHg 

72,89±10,32 70,54±7,87 -2,35 0,179 70,35±7,88 69,71±7,96 -0,64 0,585 79,67±13,28 72,76±7,60 -6,90 0,236 0,018 

BIOQUÍMICAS              

Glicose, mgdL 80,15±7,73 79,50±6,20 -0,65 0,569 79,42±6,55 78,29±5,04 -1,12 0,299 81,90±10,22 82,40±7,93 0,50 0,869 0,955 

Insulina**, µU /mL 6,13±2,31 6,13±2,58 -0,001 0,997 5,67±2,02 5,89±2,13 0,22 0,679 7,18±2,69 6,66±3,49 -0,51 0,629 0,186 

HOMA-IR** 1,23±0,54 1,21±0,54 -0,02 0,876 1,12±0,43 1,14±0,44 0,03 0,811 1,49±0,69 1,37±0,73 -0,12 0,655 0,174 

HOMA-β** 178,87±243,1

7 

146,78±74,86 -32,09 0,417 191,50±290,2

0 

149,91±61,63 -41,59 0,460 149,83±54,99 139,59±102,7

5 

-10,24 0,678 0,473 

QUICKI** 0,38±0,02 0,38±0,03 0,002 0,609 0,38±0,02 0,038±0,03 0,0002 0,972 0,36±0,03 0,37±0,03 0,007 0,362 0,133 

Proteínas totais, gdL 7,25 (6,90-

7,70) 

7,15 (6,67-

7,40) 

-0,10 0,012 7,25 (6,90-

7,77) 

7,20 (6,77-

7,40) 

-0,05 0,039 7,35 (6,85-

7,62) 

7,00 (6,50-

7,35) 

-0,35 0,172 0,769 

Albumina, gdL 3,70±0,29 3,85±0,31 0,14 0,008 3,73±0,30 3,87±0,32 0,14 0,015 3,65±0,26 3,79±0,32 0,14 0,261 0,477 

Globulina, gdL 3,58±0,48 3,18±0,65 -0,39 <0,001 3,58±0,55 3,21±0,65 -0,37 0,006 3,60±0,29 3,14±0,69 -0,46 0,047 0,939 

Relação 

AlbuminaGlobulina 

1,01 (0,92-

1,12) 

1,15 (0,94-

1,57) 

0,14 0,001 1,01 (0,87-

1,27) 

1,20 (0,95-

1,54) 

0,19 0,008 1,01 (0,93-

1,08) 

1,14 (0,93-

1,68) 

0,13 0,066 0,925 

Colesterol Total, mgdL 186,26±32,40 186,79±38,55 0,53 0,905 185,29±29,44 184,29±33,63 -1,00 0,662 188,60±40,32 192,80±50,01 4,20 0,523 0,791 

Triacilgliceróis, mgdL 76,47±34,10 79,17±35,90 2,70 0,505 74,70±31,95 73,87±27,25 -0,83 0,858 80,70±40,35 91,90±50,73 11,20 0,184 0,648 

LDL, mgdL 104,74±29,58 103,10±33,23 -1,63 0,667 102,90±28,26 99,93±31,21 -2,98 0,536 109,14±33,70 110,74±38,31 1,60 0,184 0,583 

HDL, mgdL 66,06±14,01 67,79±14,00 1,73 0,153 67,29±14,72 69,66±14,46 2,37 0,142 63,10±12,35 63,30±12,35 0,20 0,898 0,435 

T0: características basais (antes da intervenção). T1: características finais (após a intervenção). Δ: delta, diferença entre período final e período inicial, sendo Δ=T1-T0. 

HOMA-IR: modelo de homeostase de resistência à insulina; QUICKI: índice quantitativo de verificação da sensibilidade à insulina; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: lipoproteína de alta densidade. 

Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão para variáveis paramétricas e mediana (Q1-Q3) para variáveis não paramétricas. Teste de normalidade: KolmogorovSmirnov, p<0,05.  
a
 Teste t-Student pareado ou teste de Wilcoxon pareado, p<0,05. 

b Teste t Student ou U-Mann-Whitney, para comparação entre grupos. 

*n=33: 24 eutróficas e 9 excesso de peso. **n=33: 23 eutróficas e 10 excesso de peso. 
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Assim como os parâmetros clínicos, as variáveis bioquímicas no baseline mostraram-

se dentro dos valores de referência, exceto a globulina que estava acima da referência (1,9 a 

3,1 g/dl) no grupo total, e consequentemente, a relação albumina/ globulina que estava abaixo 

dos valores normais (1,4 a 2,3). Estas variáveis não diferiram na análise entre grupos. 

 Avaliando o efeito da intervenção nos parâmetros bioquímicos, observou-se redução 

significativa das proteínas totais e globulina para o grupo total e para o grupo eutrófico, no 

grupo com excesso de peso apenas a globulina reduziu significativamente. A albumina e a 

relação albumina/ globulina aumentaram no grupo total e para as eutróficas. 

Essa alteração observada nas proteínas plasmáticas foi benéfica, pois aproximou as 

concentrações de globulina e a relação albumina/ globulina dos valores de normalidade. Além 

disso, estes dados mostram que o estado nutricional (avaliado pelas proteínas plasmáticas) não 

foi alterado durante a intervenção. 

 

Dietética 

 A composição nutricional da dieta e os índices dietéticos que foram analisados com 

base no QFCA nos períodos antes e após a intervenção estão apresentados na Tabela 4. 

 Os nutrientes e índices dietéticos não diferiram na análise entre os grupos eutrófico e 

excesso de peso no baseline. Este fato mostra que, apesar das voluntárias com excesso de 

peso e eutróficas apresentarem diferenças típicas de composição corporal, o consumo 

dietético avaliado por meio do QFCA não mostrou a mesma diferença, ou seja, os indivíduos 

eutróficos tem um padrão alimentar semelhante aos indivíduos com excesso de peso. Isso 

possivelmente ocorreu pelas possíveis omissões no preenchimento do QFCA, ou mesmo, 

porque este método de análise alimentar abrange apenas os relatos da dieta habitual. 

Vale ressaltar que os indivíduos com instabilidade do comportamento alimentar foram 

eliminados previamente do estudo por meio do TFEQ. Logo, indivíduos propensos a 

transtornos compulsões alimentares não constavam em nenhum dos grupos analisados.  

 Na análise avaliando o efeito da intervenção com açaí sobre as calorias, 

macronutrientes e índices, observou-se que o consumo calórico e proteico reduziu 

significativamente para o grupo excesso de peso e que os carboidratos reduziram para todos 

os grupos. As fibras apresentaram aumento significativo após a intervenção para o total e 

eutróficos. Isto é valido, visto que a polpa de açaí é um alimento rico em fibras. O colesterol 

foi reduzido no total. Os ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) e os ômega 9 (ácido graxo 

oleico) diminuíram para o grupo total e excesso de peso; e os ácidos graxos trans reduziram 

apenas para o total. Os índices dietéticos não variaram significativamente com a intervenção.  
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Tabela 4. Variação das características dietéticas antes e após a intervenção nutricional com açaí em mulheres jovens saudáveis eutróficas e com excesso 

de peso 
DIETÉTICA Total (n=34) Eutrófico (n=24) Excesso de Peso (n=10)  

T
0 

T
1 

Δ p
a
 T

0 
T

1 
Δ p

a
 T

0 
T

1 
Δ p

a
 p

b 

Calorias, 

Kcal/dia 

2074,22 

(1734,52-

2439,08) 

1885,19 

(1663,33-

2247,24) 

 

-189,03 0,407 1932,40 

(1695,11-

2380,82) 

1902,26 

(1675,50-

2460,42) 

-30,14 0,361 2195,44 

(1717,81-

2707,68) 

1853,93 

(1591,30-

2216,98) 

-341,51 0,005 0,496 

Carboidratos, g 309,68 

(225,94-

386,52) 

235,65 

(186,99-

303,66) 

 

-74,03 <0,0001 295,93 

(215,36-

369,01) 

227,24 

(175,99-

325,40) 

-68,69 0,014 340,13 

(270,50-

409,10) 

235,65 

(207,57-

269,02) 

-140,48 0,007 0,326 

Proteínas, g 84,93 (71,33-

118,06) 

80,13 

(72,38-

100,99) 

 

-4,8 0,203 83,74 

(73,70-

113,22) 

82,10 

(72,99-

102,28) 

-1,64 0,864 107,40 

(66,44-

138,57) 

77,25 

(66,48-

101,48) 

-30,15 0,047 0,623 

Lipídios, g 70,49±25,49 72,08±21,68 

 

1,59 0,650 69,69 ± 

22,28 

75,22±19,17 5,53 0,194 72,42±33,28 64,53±26,32 -7,89 0,186 0,780 

Colesterol, mg 276,06 

(205,91-

428,28) 

248,58 

(192,40-

309,32) 

 

-27,48 0,071 270,18 

(204,98-

415,19) 

245,33 

(196,39-

301,46) 

-24,85 0,209 393,63 

(203,66-

542,97) 

257,13 

(166,76-

350,01) 

-136,50 0,139 0,326 

Ácido graxo 

saturado, g 

25,53±10,45 22,18±6,92 

 

-3,35 0,377 25,59±9,47 25,40±6,42 -0,19 0,910 25,38±13,07 21,27±7,54 -4,11 0,202 0,959 

MUFA, g 21,37±7,85 18,68±6,46 

 

-2,69 0,033 20,94±6,94 19,62±5,77 -1,32 0,358 22,41±10,06 16,41±7,72 -6,00 0,018 0,628 

PUFA, g 14,19 (10,66-

18,94) 

13,55 

(10,15-

17,46) 

 

-0,64 0,326 14,79 

(10,60-

18,33) 

14,04 

(10,63-

18,07) 

-0,75 0,819 12,57 

(10,33-

22,62) 

11,34 (8,29-

15,45) 

-1,23 0,139 0,910 

-9, g 18,16±6,78 15,61±5,88 

 

-2,55 0,032 18,03±5,95 16,43±5,12 -1,60 0,259 18,45±8,82 13,65±7,33 -4,80 0,031 0,871 

-6, g 10,72 (7,20-

14,06) 

10,47 (6,66-

13,33) 

 

-0,25 0,437 11,09 (7,27-

13,71) 

11,31 (7,22-

13,64) 

0,22 0,864 10,48 (7,03-

18,21) 

7,31 (5,99-

11,19) 

-3,17 0,139 0,970 

-3, g 1,13 (0,75-

1,38) 

1,00 (0,71-

1,31) 

-0,13 0,263 1,17 (0,77-

1,37) 

1,15 (0,74-

1,37) 

-0,02 0,954 1,07 (0,70-

1,45) 

0,81 (0,70-

1,09) 

-0,26 0,059 0,850 
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DIETÉTICA Total (n=34) Eutrófico (n=24) Excesso de Peso (n=10)  

T
0 

T
1 

Δ p
a
 T

0 
T

1 
Δ p

a
 T

0 
T

1 
Δ p

a
 p

b 

Ácido graxo 

trans (18:1t), g 

0,92 (0,63-

1,52) 

0,81 (0,48-

1,07) 

 

-0,11 0,041 0,94 (0,68-

1,46) 

0,82 (0,58-

1,15) 

-0,12 0,092 0,76 (0,54-

1,71) 

0,64 (0,38-

1,05) 

-0,12 0,241 0,496 

Fibras, g 23,30±9,18 28,93±11,53 

 

5,63 <0,0001 21,83±8,89 28,52±13,05 6,69 0,001 26,82±9,36 23,92±7,13 -2,90 0,074 0,151 

CAR* 9,50 (6,75-

11,00) 

9,00 (6,75-

11,00) 

 

-0,50 0,228 9,00 (7,25-

10,75) 

8,50 (6,25-

10,75) 

-0,50 0,242 10,00 (6,00-

11,25) 

9,50 (6,25-

11,00) 

-0,50 0,673 0,468 

EDD* 4,50 (4,00-

5,00) 

5,00 (4,00-

5,00) 

 

0,50 1,000 4,50 (4,00-

5,00) 

5,00 (4,00-

5,00) 

0,50 1,000 4,50 (3,75-

5,00) 

4,50 (3,75-

5,0) 

0 0,890 0,689 

IAS 75,12±9,82 76,56±6,22 

 

1,44 0,344 73,86±10,71 75,41±6,64 1,55 0,436 78,15±6,78 79,30±4,12 1,15 0,594 0,252 

EDM-A 3,00 (2,00-

4,00) 

2,00 (2,00-

4,00) 

 

1,00 0,239 3,00 (2,00-

3,75) 

2,00 (1,25-

3,75) 

-1,00 0,448 4,00 (2,00-

4,25) 

3,00 (2,00-

4,25) 

-1,00 0,726 0,153 

IQD 6,53±2,35 5,97±1,53 

 

-0,56 0,182 6,63±2,30 6,13±1,57 -0,50 0,334 6,30±2,58 5,60±1,43 -0,70 0,354 0,719 

IQD-R 53,24±12,78 56,88±12,68 

 

3,64 0,140 51,25±13,13 55,38±14,06 4,13 0,139 58,00±11,10 60,50±7,98 2,50 0,647 0,164 

IQD-I 61,03±8,31 61,94±8,94 0,91 0,524 60,00±8,36 60,58±10,04 0,58 0,723 63,50±8,06 65,20±4,31 1,70 0,580 0,270 

T
0
: características basais (antes da intervenção); T

1
: características finais (após a intervenção); Δ: delta, diferença entre período final e período inicial, sendo Δ=T

1
-T

0
; MUFA: ácido graxo 

monoinsaturado; PUFA: ácido graxo poli-insaturado; -9: ômega 9 (ácido oleico); -6: ômega 6 (ácido graxo linoleico); -3: ômega 3 (ácido linoleico); CAR: contagem de alimentos 

recomendados; EDD: escore da diversidade da dieta; IAS: índice de alimentação saudável; EDM-A: escore da dieta mediterrânea alternativa; IQD: índice de qualidade da dieta; IQD-R: 

índice de qualidade da dieta revisado; IQD-I: índice de qualidade da dieta internacional. 

Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão para variáveis paramétricas e mediana (Q1-Q3) para variáveis não paramétricas. 

*Estes índices não tiveram sua pontuação influenciada pelo consumo do açaí. 
a 
Teste t-Student pareado ou teste de Wilcoxon pareado, p<0,05. 

b
 Teste t-Student ou U-Mann-Whitney para comparação entre grupos no T

0
, p<0,05. 
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A ingestão de macronutrientes em percentual do valor energético total [VET] e em 

quilos de peso está descrita na Tabela 5. Esta tabela mostra que a ingestão calórica das 

voluntárias foi de 34,6 Kcal/Kg antes da intervenção e de 31,2 Kcal/Kg depois da intervenção 

para o grupo total. Para o eutrófico foi de 34,7 e 33,0 Kcal/Kg para os momentos antes e 

depois da intervenção. No grupo excesso de peso foi de 28,3 e 21,7 Kcal/Kg para os períodos 

antes e depois da intervenção com açaí. Estes valores estão dentro da normalidade que é de 

25-35 kcal/Kg/dia. 

 

Tabela 5. Percentual de composição da dieta em relação ao valor energético total (VET) 

ou peso de mulheres eutróficas e com excesso de peso 

Nutriente Grupo T
0
 T

1
 

% VET g/Kg % VET g/Kg 

Carboidratos Total 59,7 5,17 50,0 3,90 

 Eutrófico 61,7 5,25 47,9 3,94 

 Excesso de peso 61,9 4,36 50,8 2,99 

Proteínas Total 16,4 1,42 17,0 1,32 

 Eutrófico 17,3 1,48 17,3 1,42 

 Excesso de peso 19,6 1,38 16,7 0,98 

Lipídios Total 30,6 1,18 34,4 1,19 

 Eutrófico 32,5 1,23 35,6 1,30 

 Excesso de peso 29,7 0,93 31,3 0,82 
T

0
: características basais (antes da intervenção); T

1
: características finais (após a intervenção). % VET: 

percentual de ingestão em relação ao valor energético total. g/Kg: gramas do nutriente por quilo de peso. 

Dados baseados nas médias de consumo da caloria, dos nutrientes e do peso dos indivíduos constantes na 

Tabela 6. 
 

Observou-se que, antes da intervenção, ambos os grupos estavam consumindo uma 

dieta hiperglicídica (carboidratos >60%do VET ou >7g/Kg/dia), mas, depois da intervenção, a 

dieta passou a ser normoglicídica. Em relação aos lipídios, todas as recomendações estão 

dentro da normalidade (25-35% do VET) para ambos os grupos, exceto para o grupo eutrófico 

depois da intervenção (35,6%). E quanto às proteínas, observou-se a característica da dieta 

hiperproteica para todos os grupos quando considerada a recomendação em percentual (10-

15% do VET); quando considerada a recomendação em gramagem por quilos de peso (0,8-

1,2g/Kg) o grupo excesso de peso foi o único que modificou seu consumo de proteínas após a 

intervenção transitando de uma dieta hiperproteica para normoproteica. 

Foram observadas poucas alterações nos componentes da dieta, pois o cálculo dos 

parâmetros dietéticos foi realizado utilizando a composição nutricional da polpa do fabricante, 

que informa somente alguns nutrientes. 

Em relação à dietética, é valido notar que as alterações observadas cursaram no 

sentido de redução calorias e macronutrientes. Este pode ser um viés tipicamente conhecido 
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quando se analisa a dieta por meio de questionários, pois é comum haver omissão do consumo 

de determinados alimentos. O padrão da dieta avaliado pelos índices dietéticos não se alterou 

com a intervenção, demonstrando que é possível inserir uma fruta com efeitos funcionais sem 

alteração do padrão alimentar e com acréscimo de fibras e efeitos funcionais à alimentação. 

Ao analisar o consumo dietético em relação ao VET e ao peso, observou-se 

modificação de uma dieta hiperproteica para normoproteica no grupo com excesso de peso. 

Isto comprova uma melhora na adequação dietética destas voluntárias durante a intervenção, 

mas também pode estar relacionado ao aumento de peso e IMC observados neste grupo, 

afinal, mesmo com a redução do consumo calórico, a diminuição do consumo proteico pode 

reduzir a termogênese induzida pela dieta, já que a proteína é o macronutriente mais 

termogênico. A termogênese é um importante fator associado ao metabolismo energético e 

sua redução acarreta e, redução do gasto energético e consequente aumento de peso [101].  

 

Biomarcadores do estado inflamatório 

 A análise das concentrações plasmáticas dos biomarcadores inflamatórios dos 

indivíduos está apresentada na Tabela 6. Estas variáveis não diferiram significativamente 

entre os grupos no baseline mostrando que, independente do IMC, o perfil inflamatório dos 

indivíduos apresentou-se semelhante. 

 

Tabela 6. Variação dos biomarcadores inflamatórios antes e após intervenção nutricional com açaí 

em mulheres saudáveis eutróficas e com excesso de peso 
 Total (n=34) Eutrófico (n=24) Excesso de Peso (n=10)  

T0 T1 Δ pa T0 T1 Δ pa T0 T1 Δ pa pb 

IL-1β, 

pg/mL 

1,27 

(1,27-

3,16) 

1,27 

(1,27-

3,46) 

0,00 0,305 1,31 

(1,27-

3,97) 

1,27 

(1,27-

4,38) 

-0,04 0,851 1,27 

(1,27-

1,86) 

1,87 

(1,27-

2,69) 

0,60 0,028 0,197 

IL-6, 

pg/mL 

3,59 

(1,41-

12,02) 

3,82 

(1,66-

17,13

) 

0,23 0,689 3,93 

(1,44-

22,95) 

3,19 

(1,44-

21,90) 

-0,74 0,478 3,36 

(1,41-

4,91) 

4,49 

(2,19-

13,03) 

1,13 0,086 0,229 

IL-8, 

pg/mL 

23,59±

33,53 

23,16±

30,23 

-

0,43 

0,497 27,31±3

7,83 

26,89± 

34,28 

-0,41 0,350 14,68± 

18,41 

14,19± 

14,89 

-0,48 0,496 0,826 

IL-10, 

pg/mL 

5,22± 

6,32 

6,31±

7,56 

1,08 0,362 6,17± 

7,17 

6,09±

7,08 

-0,08 0,962 2,95±

2,64 

6,82±

8,96 

3,87 0,046 0,363 

IL-17, 

pg/mL 

34,40±

62,68 

35,35±

53,52 

0,95 0,063 42,88± 

72,25 

42,99± 

61,48 

-0,10 0,198 14,05± 

20,37 

17,03± 

17,82 

2,98 0,085 0,405 

T0: características basais (antes da intervenção). T1: características finais (após a intervenção). Δ: delta, diferença entre período final e 

período inicial, sendo Δ=T1-T0. IL: interleucina. 

Os marcadroes inflamatórios estão apresentados em média ± desvio padrão para variáveis paramétricas e mediana (Q1-Q3) para 

variáveis não paramétricas. Teste de normalidade: KolmogorovSmirnov, p<0,05.  
a
 Teste t-Student pareado ou teste de Wilcoxon pareado, p<0,05. 

b Teste t Student ou U-Mann-Whitney, para comparação entre grupos. 

Observação: Todos os testes estatísticos desta tabela foram realizados com as variáveis na forma logarítmica, logo, esta tabela 

apresenta os resultados da análise dos logaritmos dos biomarcadores inflamatórios. 
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Indivíduos com maior quantidade de tecido adiposo, teoricamente, deveriam 

apresentar maiores concentrações de citocinas visto que elas são sintetizadas e, ou expressas 

também pelo tecido adiposo. Entretanto, o fato destas citocinas não se mostrarem diferentes 

entre voluntárias eutróficas e com excesso de peso pode demonstrar que o perfil inflamatório 

de um indivíduo não é apenas modulado pela obesidade e que, ao contrário do esperado, 

mulheres com excesso de peso podem estar em homeostase inflamatória. 

Os marcadores inflamatórios analisados neste estudo ainda não possuem pontos de 

corte padronizados para indivíduos saudáveis, por isso, a normalidade destas variáveis foi 

encontrada em estudos publicados na literatura científica. 

A concentração sérica de IL-1β apresentou mediana de 79 (13-227) pg/mL em estudo 

com 23 indivíduos controles saudáveis [102]. Calder et al. (2013) [6] encontrou variação de 

IL-1β plasmática de 200 a 500 pg/mL em relatos de diversos estudos com indivíduos 

saudáveis. Já em 40 amostras de soro e plasma observou-se que a IL-1β foi 32,5% detectável 

com média de 5,55±10,70 pg/mL variando entre 0,34-31,70 pg/mL (dados em arquivo, IgAc - 

Instituto Gênese de Análises Científicas, São Paulo). 

Em 23 indivíduos saudáveis do grupo controle observou-se IL-6 sérica de 72 (13-149) 

pg/mL [102]. O nível plasmático de IL-6 encontrado em 202 homens controles saudáveis foi 

de 0,015-10,01 pg/mL, valor praticamente idêntico ao esperado (0,01-11,5 pg/ml) em 

populações saudáveis segundo registros do laboratório do kit [103]. A concentração 

plasmática de IL-6 relatada em vários estudos com indivíduos saudáveis foi de 0,4 a 1,4 

pg/mL [6]. Sun e colaboradores (2014) [104] em estudo com 61 mulheres japonesas saudáveis 

(controles) a concentração plasmática de IL-6 foi de 0,49±0,58 pg/mL. Entretanto, em 40 

amostras séricas e plasmáticas de IL-6 encontrou-se média de 1,71±11,40 pg/mL com 

variação entre 0,15-39,00 pg/mL, sendo 75% detectável (dados em arquivo, IgAc, São Paulo).  

A faixa de IL-8 plasmática encontrada em alguns estudos com indivíduos saudáveis 

foi de 2 a 10 pg/mL [6]. Já nas 40 amostras (20 de soro e 20 de plasma) do laboratório 

observou-se IL-8 100% detectável com média de 3,52±20,46 pg/mL e variância de 0,44-81,80 

pg/mL (dados em arquivo, IgAc, São Paulo). 

 Alkhouly e colaboradores (2013) [105] encontraram níveis séricos de 8,3±2,8 pg/mL 

para IL-10 em 15 homens saudáveis. A IL-10 foi 57,50% detectável com média de 

2,24±28,40 pg/mL variando entre 0,25-102,00 pg/mL nas 40 amostras séricas e plasmáticas 

de indivíduos saudáveis (dados em arquivo, IgAc, São Paulo). 

 Sun et al. (2014) [104] encontrou concentração plasmática da IL-17 de 20,9±28,8 

pg/mL em estudo com 61 mulheres japonesas saudáveis. Já em amostras (20 de soro e 20 de 
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plasma) de indivíduos saudáveis observou-se que os níveis de IL-17 foram 87,50% 

detectáveis com média de 0,58±2,02 pg/mL e variância entre 0,11-10,00 pg/mL. 

 Estes dados mostram que as concentrações destas citocinas variam grandemente e que, 

por este motivo, é difícil afirmar que os níveis plasmáticos dos marcadores analisados no 

presente estudo estão dentro de um padrão aceitável de normalidade para indivíduos 

saudáveis. 

Na análise que avaliou o efeito da intervenção com açaí observou-se elevação 

significativa das concentrações plasmáticas de IL-1β e IL-10 somente para o grupo excesso de 

peso. Os demais marcadores, IL-6, IL-8 e IL-17, não apresentaram alteração significativa em 

seus níveis plasmáticos após 4 semanas de consumo de açaí. 

A Figura 3 ilustra a variação dos biomarcadores inflamatórios IL-1β e IL-10. 

  

 

Figura 3. Marcadores inflamatórios em mulheres eutróficas e 

com excesso de peso antes e após a intervenção com açaí. 
Grupo 1:eutrófico; Grupo 2: excesso de peso; IL: interleucina. Teste t-Student 

pareado e Wilcoxon pareado.*p<0,05.  
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Como mostrado na figura, foi observada elevação apenas da IL-1β e da IL-10 após a 

intervenção nutricional com polpa de açaí por 4 semanas para as voluntárias com excesso de 

peso. 

A elevação de IL-1β mostra que o desequilíbrio deste marcador inflamatório cursou 

para um efeito pró-inflamatório após 4 semanas do consumo de polpa de açaí. Isto é 

controverso já que o açaí é um alimento que possui componentes anti-inflamatórios. 

A IL-1β é uma citocina que possivelmente tem suas concentrações moduladas por 

fatores dietético, afinal, Edirisinghe et al. (2011) [77] e Ellis et al. (2011) [30] observaram 

redução da IL-1β em análises pós-prandiais após o consumo de refeições padrões (rica em 

carboidratos e moderada em lipídios) acrescidas de bebida de morango (100mg) à base de 

leite em indivíduos sobrepesos e obesos. 

Kornman e colaboradores (2007) [80] em ensaio clínico com indivíduos com PCR 

elevada (2-10 mg/L) consumindo cápsula com extratos de rosa-quadris (1200mg), amora 

(165mg), mirtilo (330mg), uva (40mg) por 20 semanas observaram redução da expressão de 

IL-1β nas células mononucleares e dos genes que expressam IL-1β nos indivíduos 

geneticamente predispostos para o aumento de IL-1β. Entretanto, Kelley e cols. (2013) [82] 

em um estudo não controlado com indivíduos eutróficos e sobrepesos com PCR elevada (1-25 

mg/L), que consumiram cerejas substituindo-as por alimentos fonte de carboidratos que 

equivalessem a 10% do VET (equivalente a 300g de cerejas) por 28 dias, observaram que a 

IL-1β apresentou níveis tão reduzidos que ultrapassaram o limite mínimo do kit.  

Ao mesmo tempo, as interleucinas da família IL-1, como a IL1β, podem estar 

envolvidas positivamente com o consumo de ácidos graxos trans e saturados, pois eles agem 

na inflamação e função endotelial pela incorporação à estrutura dos fosfolipídeos de 

membranas celulares do endotélio vascular, monócitos, macrófagos ou adipócitos, 

interferindo na função dos receptores de membrana específicos destas células e nas vias de 

sinalização e transcrição [106, 107]. 

Logo, os resultados encontrados neste estudo para a IL1-β foram controversos aos 

relatados na literatura. 

 Já as concentrações de IL-10 foram elevadas após a intervenção no grupo de excesso 

de peso. Esta é uma citocina com efeitos regulatórios ou anti-inflamatórios, portanto, suas 

concentrações elevadas podem ser explicadas por um efeito rebote ao aumento das citocinas 

pró-inflamatórias e, ou por outros estímulos como a dieta [108]. Como relatado anteriormente, 

foi observado neste estudo o aumento dos níveis de IL-1β, isto pode ter ocasionado efeito 
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rebote na IL-10. Por isso, são necessários mais estudos para comprovar se esta possível 

relação está associada ao consumo de açaí. 

Entretanto, é válido destacar que o açaí pode ter exercido seu efeito anti-inflamatório 

nestes indivíduos devido à presença das antocianinas. Isto já foi observado em outros estudos 

com frutas ricas em antocianinas. Barona e colaboradores (2012) [78], num estudo de 

intervenção em homens com síndrome metabólica que consumiram uva em pó liofilizada em 

quantidade equivalente a 252g de uvas frescas por 4 semanas foi observado aumento de IL-10 

em indivíduos não-dislipidêmicos. Logo, a uva que é uma fruta rica em antocianinas, assim 

como o açaí, pode ter regulado as concentrações de IL-10 justificando seu poder anti-

inflamatório. 

Da mesma forma, alguns ensaios clínicos [109-111] realizados em indivíduos não 

obesos com algum tipo estresse metabólico (doença arterial coronariana estável ou diabetes 

tipo 2 e hipertensão) em que foram administradas cápsulas de extrato de uva convencional 

isoladas ou enriquecidas com resveratrol por 12 meses (1 cápsula/dia de 350mg nos 6 

primeiros meses e 2 cápsulas/dia de 700mg nos últimos 6 meses) também observaram 

aumento de IL-10, demonstrando novamente a relação da inserção de fruta rica em 

flavonoides no efeito anti-inflamatório. 

Estes resultados apontam para a possível modulação do açaí no estado inflamatório 

subclínico de mulheres aparentemente saudáveis. Isto necessita ser mais investigado para 

confirmar os efeitos desta fruta no perfil inflamatório de mulheres eutróficas e com excesso 

de peso em homeostase metabólica.
 

  



90 

 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que o consumo da polpa de açaí por 4 semanas elevou significativamente 

as concentrações plasmáticas de IL-10 em indivíduos com excesso de peso, sem alteração do 

estado nutricional (avaliado pelas proteínas plasmáticas). 

A intervenção com açaí não modificou o padrão alimentar geral analisado pelos 

índices dietéticos, mas foi observada adequação dietética do consumo de proteínas (redução) 

em indivíduos com excesso de peso que remete à uma redução da termogênese, sendo esta a 

possível relação com o aumento de peso e índice de massa corporal observados, sem alteração 

do percentual de gordura corporal e sem alterações clínicas relevantes. 
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6 CONCLUSÕES 

Nossos resultados mostram que, na literatura, muitos ensaios clínicos foram 

encontrados apresentando o efeito da inserção de frutas ricas em polifenois (antocianinas) na 

modulação da resposta inflamatória, assim como, a regulação do perfil lipídico e glicídico 

mostrando que o fator dietético tem efeitos protetores das doenças crônicas. Porém, algumas 

controvérsias foram encontradas que podem ser justificadas pelo fato de nenhum dos estudos 

ter observado os efeitos anti-inflamatórios das frutas em indivíduos em homeostase 

metabólica. Entretanto, praticamente inexistem estudos avaliando os efeitos antopométricos, 

de composição corporal, bioquímicos, clínicos e dietéticos da polpa de açaí em indivíduos 

eutróficos e com excesso de peso saudáveis. Logo, a inserção de um componente específico 

na dieta pode trazer benefícios inflamatórios, clínicos e bioquímicos, mas maiores 

modificações dietéticas, especialmente dos padrões alimentares, poderiam provocar resultados 

mais robustos nestes parâmetros, especialmente em indivíduos com alteração da homeostase 

metabólica. 

 E, ainda, a intervenção nutricional com polpa de açaí durante 4 semanas mostrou 

elevação de IL-10 (anti-inflamatória) e de uma das adipocinas pró-inflamatórias, a IL-1β, 

apenas nos indivíduos com excesso de peso mostrando que o açaí pode modular a dieta, 

entretanto para esta população não foi observado efeito claramente anti-inflamatório desta 

fruta. Não houve modificação do padrão alimentar geral, mas foram observadas melhoras 

modestas na ingestão de proteínas dietéticas dos indivíduos com excesso de peso e aumento 

da ingestão de fibras para todos os grupos. Observou-se também elevação peso e IMC sem 

alteração da composição corporal e do estado nutricional. 

 Em conclusão, a polpa de açaí possivelmente modula o perfil inflamatório sem 

aumento da adiposidade corporal total e sem alteração do padrão alimentar, com iserção de 

fibras na dieta e sem alteração do estado nutricional. 
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7 PERSPECTIVAS 

Num futuro próximo pretende-se analisar novos biomarcadores de inflamação para 

melhor compreensão dos efeitos desta intervenção no perfil inflamatório destes indivíduos. 

Para futuros projetos de pesquisa com açaí sugere-se que seja padronizada a forma de 

consumo da polpa a fim de evitar o consumo de acompanhamentos excessivamente calórico 

juntamente com esta fruta, maior controle da adesão ao experimento (sugestão: devolução de 

embalagens vazias), avaliação do efeito do açaí no estado inflamatório em indivíduos com 

alguma comorbidade ou fator de risco associado à obesidade (hipertensão, dislipidemia, 

diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, e outros) e análise mais aprofundada do 

metabolismo energético, bem como, dos controles de saciação/saciedade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

THREE FACTOR EATING QUESTIONNAIRE -TFEQ 

QUESTIONÁRIO DE 3 FATORES PARA AVALIAÇÃO DA INGESTÃO 

ALIMENTAR (Adaptado de Stunkard e Messick, 1985) 

 

 

 

 

PARTE 1- Marque verdadeiro (V) ou falso (F) 

1- Quando eu sinto o cheiro de um bife fritando, ou vejo um pedaço suculento de 

carne, eu encontro muita dificuldade para comê-lo, se eu tiver acabado de fazer uma 

refeição. 

V F 2 

2- Eu geralmente como muito em ocasiões sociais, gosto de festas e piqueniques. V F 2 

3- Eu geralmente estou faminto por isso como mais de três vezes por dia. V F 3 

4- Quando eu como minha cota de calorias, eu normalmente me sinto bem em não 

comer mais nada. 

V F 1 

5- Fazer dieta é muito difícil para mim porque sinto muita fome. V F 3 

6- Eu intencionalmente como pequenas refeições para ajudar no controle do meu 

peso 

V F 1 

7- Às vezes, alguns alimentos têm sabor tão bom que consigo comer mesmo quando 

não estou com fome. 

V F 2 

8- Visto que estou sempre com fome, às vezes desejo que enquanto estou comendo, 

um especialista me diga se comi o suficiente ou se poderia comer mais alguma coisa. 

V F 3 

9- Quando estou ansioso (a), costumo comer mais do que normalmente como. V F 2 

10- A vida é muito curta para perdê-la fazendo dieta. V F 1 

11- Quando meu peso aumenta ou diminui, faço dieta. V F 2 

12- Sempre que sinto muita fome tenho que comer alguma coisa. V F 3 

13- Quando estou com alguém que come muito, eu também como muito. V F 2 

14- Eu tenho uma boa noção de quantas calorias têm os alimentos mais comuns. V F 1 

15- Às vezes, quando eu começo a comer, não consigo parar. V F 2 

16- Não é difícil para mim deixar resto no prato. V F 2 

17- Em determinados horários do dia, eu fico com fome porque tenho o hábito de 

comer nesses horários. 

V F 3 

18- Quando estou fazendo dieta, se eu como algo que não é permitido, eu 

intencionalmente como menos por um período de tempo para compensar. 

V F 1 

19- Quando estou com alguém que está comendo, às vezes sinto fome suficiente para 

comer também. 

V F 3 

20- Quando me sinto deprimido, eu sempre como muito. V F 2 

21- Eu me divirto comendo muito e fico deprimido contando calorias ou vigiando 

meu peso. 

V F 1 

22- Quando eu vejo uma guloseima, eu frequentemente fico com fome e tenho que 

comer imediatamente. 

V F 3 

23- Eu frequentemente paro de comer antes de estar completamente cheio, como V F 1 
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forma consciente de limitar a quantidade de comida ingerida. 

24- Eu sinto tanta fome que meu estômago, frequentemente, parece um buraco sem 

fundo. 

V F 3 

25- Meu peso mudou pouco durante os últimos 10 anos. V F 2 

26- Eu estou sempre faminta, por isso é difícil para mim parar de comer antes de 

acabar a comida no meu prato. 

V F 3 

27- Quando eu me sinto sozinha, eu me consolo comendo. V F 2 

28- Eu conscientemente vomito uma refeição com objetivo de não ganhar peso. V F 1 

29-Eu, algumas vezes, tenho muita fome pela tarde ou à noite. V F 3 

30- Eu como qualquer coisa que quero, quando eu quero. V F 1 

31- Sem pensar em comida, eu aguento ficar muito tempo sem comer. V F 2 

32- Eu conto calorias como meio consciente de controlar meu peso. V F 1 

33- Eu não como alguns alimentos porque eles podem me engordar. V F 1 

34- Eu estou sempre com fome o suficiente para comer por muito tempo. V F 3 

35- Eu presto muita atenção às mudanças no meu corpo. V F 1 

36- Enquanto estou fazendo dieta, se eu como um alimento que não é permitido, 

muitas vezes, como outros alimentos com elevado teor calórico. 

V F 2 

 

PARTE 2 

Por favor, responda as seguintes questões fazendo um círculo na resposta apropriada para 

você. 

37- Com que frequência você faz dieta com intenção de controlar seu peso? 

1 

Raramente 

2 

algumas vezes 

3 

frequentemente 

4 

sempre 

+1 

 

38- Poderia a flutuação (mudança) de peso de 2 kg afetar a maneira como você vive sua vida? 

1 

não totalmente 

2 

pouco 

3 

moderadamente 

4 

muito 

+1 

 

39- Qual a frequência com que você sente fome? 

1 

somente na hora 

das refeições 

2 

algumas vezes 

entre as refeições 

3 

frequentemente 

entre as refeições 

4 

quase sempre 

+3 

 

40- Sua sensação de culpa por comer muito ajuda você a controlar sua ingestão de alimentos? 

1 

nunca  

2 

raramente 

3 

frequentemente 

4 

sempre 

 

+1 

41- Quão difícil seria para você parar de comer a meio caminho de terminar o jantar e ficar 

sem comer nas próximas quatro horas? 

1 

fácil 

2 

pouco difícil 

3 

moderadamente 

difícil 

4 

muito difícil 

+3 

 

42- Você tem consciência sobre o que você está comendo? 

1 

não totalmente 

2 

pouco 

3 

moderadamente 

4 

extremamente 

+1 
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43- Qual a frequência com que você tem resistido a alimentos tentadores? 

1 

quase nunca 

2 

raramente 

3 

frequentemente 

4 

quase sempre 

+1 

 

44- Qual a probabilidade de você comprar alimentos de baixa caloria? 

1 

improvável 

2 

pouco provável 

3 

moderadamente 

provável 

4 

muito provável 

+1 

 

 

45- Você come moderadamente diante de outros e sozinho come grande quantidade de 

alimentos? 

1 

nunca 

2 

raramente 

3 

frequentemente 

4 

sempre 

+2 

 

46- Qual a probabilidade de você, conscientemente, comer devagar com objetivo de reduzir o 

quanto você come? 

1 

improvável 

2 

pouco provável 

3 

moderadamente 

provável 

4 

muito provável 

+1 

 

47- Com qual frequência você dispensa uma sobremesa porque você já está satisfeita? 

1 

quase nunca 

2 

raramente 

3 

no mínimo uma 

vez por semana 

4 

quase todo dia 

+3 

 

48- Qual a probabilidade de você comer, conscientemente, menos do que você quer? 

1 

improvável 

2 

pouco provável 

3 

moderadamente 

provável 

4 

muito provável 

+1 

 

49- Você costuma comer mesmo sem estar com fome? 

1 

nunca 

2 

raramente 

3 

Algumas vezes 

4 

ao menos uma 

vez por semana 

 

+2 

50- Na escala de 0 a 5, onde 0 quer dizer sem restrição alimentar (comer tudo que você quer, 

sempre que quer) e 5 significa restrição total (limita constantemente a ingestão de alimentos e 

nunca cede) qual o número você poderia dar para você mesmo? +1 

0 

Come tudo que você quer, quando quer 

1 

Frequentemente come tudo que você quer, quando quer 

2 

Muitas vezes come tudo que você quer, quando quer 

3 

Muitas vezes limita ingestão de alimentos, mas frequentemente cede 

4 

Frequentemente limita ingestão de alimentos, mas raramente cede 

5 

Constantemente limita ingestão de alimentos, nunca cede 
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51- Até que ponto esta declaração descreve seu comportamento alimentar? Eu começo a fazer 

dieta pela manhã, mas devido a algum número de coisas que acontecem durante o dia, pela 

tarde eu me rendo e como o que eu quero e prometo a mim mesma começar, novamente, a 

dieta amanhã. 

1 

não parece 

comigo 

2 

parece um pouco 

comigo 

3 

me descreve 

muito bem 

4 

me descreve 

perfeitamente 

+2 

 

 

INTERPRETAÇÃO DAS RESPOSTAS DO TFEQ 

 

Fator 1 - Restrição Alimentar (21 questões) 

Questões: 4, 6, 10, 14, 18, 21, 23, 28, 30,32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50 

Escore: Baixa = 0-5  Média= 6-9  Alta > ou = 10 

 

Fator 2 - Desinibição e instabilidade no comportamento e peso (16 questões) 

Questões: 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 25, 27, 31, 36, 45, 49, 51 

Escore: Baixa = 0-9  Média= 10-12  Alta > ou = 13 

 

Fator 3 - Percepção da fome (14 questões) 

Questões: 3, 5, 8, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 34, 39, 41, 47 

Escore: Baixa = 0-4  Média= 5-7  Alta > ou = 8 

 

Gabarito 

 

Parte 1 - 1 a 36 

Resposta Verdadeira: itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 

Resposta Falsa: itens 10, 16, 21, 25, 30, 31 

Acerto: 1 ponto 

 

Parte 2 - Questões 37 a 51 

Respostas 1 ou 2: 0 ponto 

Respostas 3 ou 4: 1 ponto 

Exceto questões 47 e 50: escore inverso 
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ANEXO II 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Título do Estudo: Efeito do consumo da polpa de açaí sobre parâmetros metabólicos, 

inflamatórios, estado oxidativo e composição corporal em mulheres jovens eutróficas e com 

excesso de peso. 

 

Local de Execução: Departamento de Nutrição Clínica e Social (DENCS) – Escola de 

Nutrição - Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. 

 

Pesquisadores responsáveis: 

Profª Ana Carolina Pinheiro Volp - DENCS - UFOP (Coordenadora) 

Profª Renata Nascimento de Freitas DENCS – UFOP 

 

Duração do Estudo: 2 anos 

Avaliação do Risco: Risco Mínimo 

 

2- REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR À VOLUNTÁRIA 

 Você está recebendo um folheto com informações sobre o projeto de pesquisa citado 

acima, contendo, no total, cinco páginas. Se você concordar em participar do estudo, ao final 

da leitura deste folheto você deverá assinar o Termo de Consentimento da última página, em 

duas vias, uma das quais ficará com os pesquisadores. 

 O estudo para o qual você está sendo convidada a participar tem como objetivo 

investigar o efeito do consumo da polpa de açaí sobre biomarcadores inflamatórios, do estado 

oxidativo e da composição corporal em mulheres com peso normal e com excesso de peso. O 

estresse inflamatório e oxidativo podem ser investigados por meio de substâncias 

(marcadores) que são encontradas no sangue. Estes marcadores podem estar relacionados com 

alterações da saúde como obesidade, diabetes do tipo 2, aterosclerose e outras. O açaí tem 

sido proposto como um alimento capaz de produzir benefícios à saúde, pois pode diminuir o 

estresse oxidativo ou inflamatório. Assim, o nosso interesse é saber se o consumo diário de 

200 g de açaí pelo período de 4 semanas pode causar alteração nas dosagens destes 

marcadores no sangue e se pode alterar a composição corporal. 

 A sua participação neste estudo auxiliará a esclarecer se o açaí realmente pode trazer 

estes tipos de benefícios para a saúde das pessoas e de que maneira o açaí promove estes 
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benefícios. Se você concordar em participar deste estudo, você será submetida inicialmente a 

uma entrevista para investigação de hábitos de vida e condições de saúde e será realizada a 

análise da sua glicose e do seu colesterol por meio da obtenção de uma gota de sangue do seu 

dedo. Posteriormente, em horário e data marcada, você será submetida a uma avaliação 

nutricional e de composição corporal e metabólica por meio de medidas antropométricas antes 

e depois de um período em que consumirá a polpa de açaí diariamente. Sua pressão arterial 

também será obtida e você deverá responder a alguns questionários sobre dieta, 

comportamento alimentar e atividade física. Serão realizadas duas coletas de sangue (antes e 

depois do período de consumo do açaí). Em cada coleta será obtida uma amostra de 

aproximadamente oito mililitros de sangue em veia do braço. Estes procedimentos serão 

realizados no Ambulatório de Nutrição Clínica do Centro de Saúde da UFOP e no Laboratório 

Piloto de Análises Clínicas (LAPAC) da Escola de Farmácia por pessoal treinado. Nas 

amostras de sangue serão pesquisadas substâncias relacionadas com o estado inflamatório, 

oxidativo, hormonal e metabólico como, por exemplo, citocinas, moléculas oxidadas, enzimas 

antioxidantes, insulina, glicose, colesterol, triglicerídios e outras. 

 A polpa de açaí que você consumirá diariamente será fornecida pelos pesquisadores 

em porções congeladas. Você deverá buscar as porções no Ambulatório de Nutrição Clínica 

no Centro de Saúde da UFOP (Campus Universitário do Morro do Cruzeiro) em dia 

estabelecido pelos pesquisadores. Durante o período de 4 semanas em que você estará 

consumindo o açaí você deverá realizar em cada semana o registro do consumo de alimentos 

de três dias de acordo com as orientações fornecidas pelos pesquisadores. O estudo consistirá 

de três etapas descritas a seguir:  

 

- Primeira Etapa: Aplicação de questionários para obtenção de informações relacionadas à 

alimentação, ao estilo de vida e à atividade física. Utilização do monitor de metabolismo 

energético não invasivo Armband. Serão disponibilizados questionários e escalas para 

preenchimento do consumo alimentar e sensações subjetivas do comportamento alimentar 

para serem entregues na segunda e terceira etapa. 

- Segunda Etapa: Avaliações antropométricas não invasivas (peso, altura, pregas cutâneas e 

circunferências). Avaliação da composição corporal por bioimpedância elétrica (método não 

invasivo, indolor, baseado na passagem de corrente elétrica, através do corpo, de muito baixa 

voltagem, a qual não causará nenhum dano à saúde). Aferição da pressão arterial. Extração de 

sangue. Início da ingestão diária de polpa de açaí. Entrega dos questionários previamente 

preenchidos. 
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- Terceira Etapa: Serão repetidas a aplicação de questionários, as medidas antropométricas 

não invasivas, bioimpedância elétrica, aferição da pressão arterial e extração de sangue. 

Utilização do monitor de metabolismo energético não invasivo Armband. Término da 

ingestão de polpa de açaí. 

 Todo material e dados obtidos serão utilizados para o estudo descrito acima e serão 

armazenados no Laboratório de Epidemiologia Nutricional da Escola de Nutrição da UFOP 

sob a responsabilidade da coordenadora deste projeto. Ao final dos estudos, serão 

apropriadamente descartados.  

 É por meio deste tipo de pesquisa e da divulgação dos resultados, que esperamos 

poder aumentar nosso conhecimento sobre os possíveis efeitos benéficos do açaí para a saúde. 

Sua participação poderá ajudar a melhorar os conhecimentos necessários para melhor orientar 

programas de prevenção que poderão contribuir para diminuir a obesidade e suas 

complicações. 

 Caso você queira se informar de mais detalhes sobre a pesquisa agora, ou no futuro, 

poderá entrar em contato com as Profas. Ana Carolina Pinheiro Volp ou Renata Nascimento 

de Freitas na Escola de Nutrição da UFOP ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP 

nos telefones e endereços listados no início deste folheto. Obrigada! 

 

3- ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 

SUJEITO DA PESQUISA: 

Benefícios: Você poderá conhecer e receber orientações quanto ao estado nutricional, 

antropometria e composição corporal, adequação do consumo alimentar e condições gerais de 

saúde: pressão arterial, níveis de colesterol e glicemia. Poderá também, se assim desejar, 

receber aconselhamento/orientações nutricionais por graduando da Escola de Nutrição sob 

orientação de nutricionistas. Quando for observada qualquer alteração clínica e, ou 

bioquímica, serão encaminhados para avaliação médica e nutricional a ser agendada no 

Centro de Saúde da UFOP. 

Riscos: O estudo não oferece riscos. Os equipamentos e materiais usados em todos os 

procedimentos serão estéreis e ou descartáveis. Você não será submetida a nenhum tipo de 

intervenção que possa causar danos à saúde, visto que todos os procedimentos adotados são 

inócuos e têm respaldo na literatura científica. Durante a coleta de sangue pode ocorrer 

pequeno desconforto ou pequeno hematoma que deve ser tratado com banho de gelo. 

Privacidade e anonimato: Em nenhum momento desse estudo, as pessoas que estarão 

trabalhando com este material saberão que é seu, garantindo o sigilo de seus dados. Nenhuma 
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outra pessoa ou instituição, que não aquelas envolvidas no presente projeto, terá acesso aos 

questionários ou dados individuais gerados por esta pesquisa. Os resultados deste trabalho 

serão publicados apenas em veículos de divulgação científica (revistas especializadas e 

congressos), garantindo-se o anonimato dos participantes. Sua participação ou não neste 

estudo não influenciará de nenhuma forma no tipo e na qualidade do atendimento médico que 

você está recebendo ou poderá receber no futuro. Você poderá solicitar aos pesquisadores, a 

qualquer momento, o seu desligamento do estudo e a retirada dos seus dados.  

Você tem a liberdade de não participar ou de retirar seu consentimento a qualquer 

momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga qualquer prejuízo. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

NOME: ____________________________________________________________________  

IDENTIDADE N°: _______________   ÓRGÃO EXPEDIDOR:______   IDADE:_______ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________ 

BAIRRO: _________________ CIDADE: __________ TELEFONE: (___) ____________ 

 

5- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Eu entendo que minha participação é voluntária e posso recusar-me a participar ou 

posso interromper minha participação em qualquer hora, sem penalização. 

 Minha participação neste estudo não implica em contrato de trabalho.  

 Fui comunicada da inocuidade de todos os procedimentos realizados neste estudo, 

assim, qualquer enfermidade que surja durante o estudo, deverá ser tratada por conta própria, 

ou seja, o estudo de que participo não assume nenhum compromisso no tratamento da mesma. 

Nestes casos, deverei comunicar à equipe do projeto todas as informações referentes à 

enfermidade e o seu tratamento e não poderei mais participar do estudo. 

 Eu não receberei qualquer compensação financeira para participar do estudo. Quando 

for observada qualquer alteração clínica e, ou bioquímica, serei encaminhado para avaliação 

médica a ser agendada no Centro de Saúde da UFOP. 

 Se existir alguma intercorrência decorrente da pesquisa, poderei me comunicar com os 

pesquisadores por meio do telefone: (31) 8693 4551, em qualquer horário do dia ou da noite. 

 Fui esclarecido em relação a todos os procedimentos que serão realizados neste 

estudo. Minhas dúvidas foram respondidas. Eu entendo que perguntas adicionais relacionadas 

ao estudo devem ser dirigidas aos investigadores listados acima. Eu entendo que, se tenho 
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dúvidas sobre direitos dos voluntários, posso contatar o Comitê de Ética da UFOP. Eu 

concordo com os termos acima e acuso o recebimento de uma cópia deste consentimento. 

 Declaro que, após convenientemente esclarecida pelo pesquisador e ter entendido o 

que me foi explicado, consinto em participar do protocolo da pesquisa acima especificado. 

 

Ouro Preto, ______ de ________________ de 20____. 

 

Voluntário – Nome completo: __________________________________________________ 

Voluntário – Assinatura:_______________________________________________________ 

Testemunha – Nome completo: _________________________________________________ 

Testemunha – Assinatura:______________________________________________________ 

Testemunha – CPF/RG:_______________________________________________________ 

Pesquisador – Nome completo: _________________________________________________ 

Pesquisador – Assinatura: _____________________________________________________ 
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ANEXO III 

ESCALA DE ATIVIDADE FÍSICA 

(Adaptado de Aadahl & Jorgensen, 2003) 

 

Nome: ______________________________________________    Nº:___________ 

Grupo: (   ) 1   (  ) 2  Data: ___/___/___ Dia da semana: _____________ 
  

 Estipule quanto tempo você gasta em cada nível de atividade física em um dia normal de semana. 

Comece a partir do nível A e continue descendo. Se você normalmente dorme 7 horas, você deve marcar 

o quadrado 7-h do nível A. Se você assiste TV por uma hora e meia, você deve marcar o quadrado de 30-

min e o quadrado de 1-h do nível B. Se você não for ativo em todos os níveis de atividade, deixe níveis 

sem marcar. Por favor, note que o número total de minutos e horas deve somar 24h= um dia e uma noite 

de semana normal. A coluna da direita poderá auxiliá-lo a somar os minutos e as horas. 

Exemplos Minutos Horas Tempo 

A Dormir, descansar □    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

B  Sentar calmamente assistindo 

à televisão, ouvindo música ou 

lendo. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

C Trabalhar em frente ao 

computador ou mesa, 

permanecer sentado em uma 

reunião, ou para comer. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

D Permanecer em pé, lavando 

pratos ou cozinhando, dirigir 

um carro ou caminhão. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

E Fazer limpeza leve, varrer o 

chão, comprar alimentos com 

carrinho de supermercado, 

dançar lentamente ou descer 

escadas. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

F  Andar de bicicleta para o 

trabalho ou por prazer, caminhar 

rapidamente, pintar ou aplicar 

reboco. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

G  Cuidar do jardim, carregar, 

transportar ou empilhar madeira, 

subir escadas carregando objetos 

leves. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

H  Fazer atividades aeróbicas, fazer 

exercícios na academia, cortar 

madeira ou usar uma pá. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  

 

I  Mais esforço que o nível H: 

correr, praticar corrida de 

bicicleta, jogar futebol, handebol 

ou tênis. 

□    □   □ 
15   30   45 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  
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ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE 

ALIMENTOS (Adaptado de Freitas, 2006) 

 

Nome: ______________________________________________ Data: ____/____/____ 

Grupo: (   ) 1-IMC: 18,5 a 25 kg/m
2
    (   ) 2-IMC: 27 a 35 kg/m

2
       Nº: ___________  

 
POR FAVOR, MARCAR UMA ÚNICA OPÇÃO PARA CADA ALIMENTO. 

INSTRUÇÕES: PARA CADA ALIMENTO MARCAR UM (X) NO LOCAL QUE INDICA A 

FREQUENCIA DE CONSUMO POR TEMPO MÉDIO DURANTE O ANO PASSADO. 

 

PRODUTO 

QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

 

CÓD. 

 

g 

 

DIÁRIA  

 

SEMANAL 

 

QUINZENAL 

 

MENSAL 

NUNCA OU  

RARAMENTE 

1. Arroz        

2. Feijão cozido        

3. Tutu de feijão        

4. Feijoada (  ) Caseira (  ) Indust.        

5. Feijão Tropeiro        

6. Macarrão        

7. Farinha de mesa           

8. Pão de sal        

9. Pão doce        

10. Cheep's        

11. Biscoito doce        

12. Biscoito salgado        

13.  Bolo simples        

14. Bolo Recheado        

15. Polenta/angu        

16. Batata frita        

17. Batata        

18. Mandioca        

19. Milho verde        

20. Pipoca microondas( )sal ( )s/sal        

21. Pipoca Caseira        

22. Inhame/cará        

23. Lentilha / ervilha/ grão de bico 

/ canjiquinha de milho 

       

24. Laranja         

25. Banana        

26. Mamão        

27. Maçã        

28. Melancia/melão        

29. Abacaxi        

30. Abacate        

31. Manga        

32. Limão        

33. Maracujá        

34. Uva        

35. Goiaba        

36. Pêra        

37. Chicória        

38. Tomate        

39. Chuchu        

40. Abóbora        

41. Abobrinha        

42. Pepino        

43. Vagem        
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44. Broto samambaia        

45. Quiabo        

46. Alface        

47. Couve        

48. Repolho        

49. Pimentão        

50. Cenoura        

51. Beterraba        

52. Couve-flor        

53. Ovos        

54. Leite ( ) Integral  (  ) Desnatado 

(  ) Semi-desnatado 

       

55. Iogurte/coalhada        

56. Queijo  (  ) frescal   (  ) curado        

57. Requeijão        

58. Manteiga / margarina        

59. Vísceras        

60. Carne de boi c/ osso        

61. Carne de boi s/ osso        

62. Carne de porco        

63.  Frango ( ) Peito  (  ) Sobrecoxa 

                  (  ) Asa 

       

64. Salsicha        

65. Linguiça        

66. Peixe fresco        

67. Peixe enlatado        

68. Hambúrguer        

69. Mortadela / Presunto        

70. Pizza        

71. Camarão        

72. Bacon/torresmo        

73. Sopa Industrial        

74. Ketchup        

75. Molho Inglês        

76. Molho Shoyo        

77. Molho pimenta        

78. Caldo Knorr/Arisco        

79. Molho p/salada        

80. Mostarda        

81. Maionese        

82. Salgados (kibe, pastel) Outro_____        

83. Sorvete  (  ) Fruta    (  ) Creme        

84. Adoçantes Marca:__________        

85. Caramelos (balas)        

86. Achocolatados (pó)        

87. Chocolate / bombom        

88. Ambrósia / Quindim        

89. Pudim/doce de leite        

90. Refrigerantes        

91. Café        

92. Sucos  ( )Natural   ( ) Indust.        

93. Mate (chás)        

94. Açúcar        

95. Óleo        

96. Álcool        
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ANEXO V 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES 

 

Aferição do percentual de gordura corporal (Bioimpedância Elétrica Tetrapolar): 

Data da última menstruação: ____/____/____ 

Data da próxima menstruação: ____/____/____ 

Estar pelo menos há 7 dias da data da última menstruação e 7 dias antes da próxima 

Jejum absoluto de 04 horas anteriores à realização do exame 

Não realizar exercício físico nas 12 horas anteriores à realização do exame 

Não ingerir álcool nas 48 horas anteriores à realização do exame 

Não fazer uso de diuréticos pelo menos nos 7 dias anteriores à realização do exame 

Urinar 30 minutos antes da realização do exame 

 

Exame de Sangue: 

Jejum absoluto de 12 horas anteriores à coleta de sangue 
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ANEXO VI 

PROTOCOLO PARA AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

Pressão Arterial – (IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2004) 

 

 Explicar o procedimento ao indivíduo, orientar que não fale e deixar que descanse por 

pelo menos 10 min em ambiente calmo e com temperatura agradável; 

 Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios 

físicos há 60–90 min; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 

minutos antes; e não está com as pernas cruzadas; 

 Manter o braço do indivíduo na altura do coração, apoiado em uma superfície, livre de 

roupas, com a palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido; 

 A medida deve ser realizada no braço direito; 

 Posicionar os olhos no mesmo nível do mostrador do manômetro aneroide 

 Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa 

antecubital, evitando compressão excessiva; 

 Inflar rapidamente, de 10 em 10 mmHg, o nível estimado da pressão sistólica (180 

mmHg). Proceder à deflação, devagar com velocidade constante. Após identificação 

do som que determina a pressão sistólica, aumentar a velocidade de deflação para 

evitar congestão venosa e desconforto para o indivíduo; 

 Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som (fase I 

de Korotkoff), seguido de batidas regulares que se intensificam com o aumento da 

velocidade de deflação; 

 Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de Korotkoff). 

Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa; 

 Quando os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no 

abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff); 

 Anotar os valores. 
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ANEXO VII 

PONTUAÇÃO CLASSIFICATÓRIA DOS ÍNDICES DIETÉTICOS 

 

- Índice de Qualidade da Dieta Original (IQD) (PATTERSON et al., 1994; CERVATO e 

VIEIRA, 2003): avalia a ingestão de 6 nutrientes: gordura total, gordura saturada, colesterol, 

proteína, cálcio, sódio e os grupos das hortaliças e frutas e dos cereais. Sua pontuação varia de 

0 (excelente dieta) a 16 (péssima dieta). 

 

- Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IDQ-R) (PATTERSON et al., 1994; CERVATO 

e VIEIRA, 2003; HAINES et al., 1999): utiliza 10 componentes. O grupo de hortaliças e 

frutas foi separado nesse índice, a ingestão de proteínas foi retirada e a de ferro incluída, 

assim como o Escore de Diversidade da Dieta (EDD) e o Escore de Moderação da Dieta 

(EMD). Sua pontuação varia de 0 a 100 e quanto maior a pontuação, melhor a qualidade da 

dieta. 

 

- Índice de Qualidade da Dieta Internacional (IDQ-I) (KIM et al., 2003): engloba 17 

componentes que estão inseridos em 4 itens: Variedade, Adequação, Moderação e Balanço 

Total. Sua pontuação varia de 0 a 100 e quanto maior a pontuação, melhor a qualidade da 

dieta. 

 

- Índice de Alimentação Saudável (IAS) (KENNEDY et al., 1994; KENNEDY et al., 1995): 

constituído por 10 componentes. Sua pontuação varia de 0 a 10 para cada componente, dessa 

forma, o índice varia de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de 100, melhor a dieta. 

 

- Escore da Dieta Mediterrânea Alternativo (EDM-A) (TRICHOPOULOU et al., 1995; 

FUNG et al., 2005): sua pontuação varia de 0 a 9, tem por base a ingestão média de 

indivíduos deste estudo. Quando o indivíduo conumia acima da média recebia 1 ponto, os 

demais tipos de ingestão recebem 0 ponto. Quanto maior a pontuação, mais próxima a dieta 

está do padrão mediterrâneo. (Exceção: A ingestão de produtos carnes vermelhas e 

processadas abaixo da média recebem 1 ponto e a ingestão alcoólica entre 5 e 25g/dia recebe 

1 ponto). 

 

- Contagem de Alimentos Recomendados (CAR) (KANT et al., 2000;  McCULLOUGH et 

al., 2002): recebe 1 ponto para cada alimento recomendado e consumido na última semana. A 
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CAR possui escore máximo de 23 pontos. Quanto maior a pontuação, melhor, pois mais itens 

estão sendo consumidos. 

  

- Escore da Diversidade da Dieta (EDD) (DREWNOWSKI et al., 1996; KANT et al., 

2005): o escore varia de 0 a 5, sendo atribuído 1 ponto para cada grupo de alimento 

consumido. Quanto mais próximo de 5, mais diversificada é a dieta. 
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ANEXO VIII  
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO DE DADOS GERAIS  

 

Grupo: (   ) 1-IMC: 18,5 a 25 kg/m
2
    (   ) 2-IMC: 27 a 35 kg/m

2
    Nº: ___________ 

Preenchido por:_____________________________________  Data: ____/____/____ 

 

Informações gerais 

1. Nome: ______________________________________________________________ 

2. Endereço: ___________________________________________________________ 

3. Telefones: Casa ________________________  Trabalho _____________________ 

Celular: _________________________   5. E-mail: ___________________________ 

6. Data de nascimento: ________________        7. Idade: _________________ 

 

II. Informações médicas 

     8. Você já teve ou tem alguma das seguintes doenças? 

 

Estado atual (marque uma alternativa) 

 
Sim/Não 

Data do 

diagnóstico 

Controle 

(sim/não) 
Curado 

a. Ataque cardíaco     

b. Derrame     

c. Diabetes     

d. Hipoglicemia     

e. Pressão alta     

f. Câncer     

g. Anorexia     

h. Bulimia     

i. Doenças psiquiátricas     

j. Anemia falciforme     

k. Osteoporose 

Baixa densidade óssea 

    

l. Hipotireoidismo     

m. Hipertireoidismo     

n. Doença Celíaca     

o. Cirurgia obesidade     

p. Outra doença grave     

q. Possui marca-passo     

 

(Especifique) ________________________________________________________________ 

 

9. Você está grávida ou amamentando?     (     ) Não        (     ) Sim 

10. Você faz uso de alguma medicação?  (     ) Não         (     ) Sim. Se sim, liste abaixo 

Medicamento 

(ex. Lanoxin) 

Dosagem e freqüência 

1 mg / 2 x ao dia 

Por quanto tempo 

4 anos 

Razão para o uso 

Taxa cardíaca acelerada 
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11. Você fuma?  (     ) Não  (     ) Sim. Se sim: Quantos cigarros/dia? _______________ 

          Há quanto tempo? __________________ 

11.1. Já fumou? (    ) Não    (     ) Sim. Se sim, quando parou? _____________________ 

12. Você pratica atividades físicas regulares? (  )Não       (     )Sim. 

Quais:_______________________________________________________ 

 

Tipo de atividade Frequência por semana Duração da atividade Histórico(0-6 M;6-12M; 

1-5 A e >5 A) 

    

    

    

 

III. Informações Dietéticas 

13. Você faz alguma restrição ou tem alguma rejeição alimentar? 

(     ) Não                 (     ) Sim. Qual a razão da restrição/rejeição? 

 

Restrição Rejeição Alimento Motivo 

    

    

    

 

14. Você tem alguma intolerância alimentar? (como intolerância à lactose do leite) 

(     ) Não                   (     ) Sim, se sim cite os alimentos e sintomas 

 

Alimento Sintomas 

  

  

  

 

15. Você utiliza algum suplemento alimentar? (ex: vitaminas, minerais, proteínas etc).  

(     ) Não                (     ) Sim. Se sim, liste abaixo: 

 

Marca do produto Tipo de suplemento Dosagem Freqüência de uso 

    

    

    

 

16. Você gosta de açaí? (     ) Não           (     ) Sim.  

17. Você costuma comer açaí? (    ) Não  (     ) Sim.  

Como? ________________________________________________________________ 

 

18. Você perdeu ou ganhou peso nos últimos 6 meses? 

 (     ) Não 

 (     ) Sim.(     ) Perdeu____Kg 

       (     ) Ganhou____Kg 

Há quanto tempo mantém o peso atual? _____________________________________ 

 

19. Você está atualmente seguindo alguma dieta? (     ) Não                   (     ) Sim.  

Qual tipo: ______________________________________________________________ 
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IV. Dados antropométricos, de composição corporal, bioquímicos e clínicos  

 

TRIAGEM – ETAPA I 

Data:___/___/___ 

 

Peso (Kg)  

Altura (cm)  

IMC (Kg/m
2
)
  

Glicose (mg/dl)  

Colesterol total (mg/dl)  

Triacilgliceróis (mg/dl)  

Restrição alimentar (TFEQ)  

Desinibição (TFEQ)  

Percepção da fome (TFEQ)  

 

ETAPA II 

Data:___/___/___ 

 

Peso (Kg)  GC (Kg) (BIA)  

Altura (cm)  MLG (Kg) (BIA)  

IMC (Kg/m
2
)  GC (%) (BIA)  

Circ. braço (cm)  GER (kcal) (BIA)  

Circ. cintura (cm)  Resistência (ohms)  

Circ. abdominal (cm)  Reactância (ohms)  

Circ. quadril (cm)  Glicose (mg/dl)  

PCT (mm)  Colesterol total (mg/dl)  

PCB (mm)  Triacilgliceróis (mg/dl)  

PCSE (mm)  PAS (mmHg)  

PCSI (mm)  PAD (mmHg)  

 

ETAPA III 

Data:___/___/___ 

 

Peso (Kg)  GC (Kg) (BIA)  

Altura (cm)  MLG (Kg) (BIA)  

IMC (Kg/m
2
)  GC (%) (BIA)  

Circ. braço (cm)  GER (kcal) (BIA)  

Circ. cintura (cm)  Resistência (omhs)  

Circ. abdominal (cm)  Reactância (ohms)  

Circ. quadril (cm)  Glicose (mg/dl)  

PCT (mm)  Colesterol total (mg/dl)  

PCB (mm)  Triacilgliceróis (mg/dl)  

PCSE (mm)  PAS (mmHg)  

PCSI (mm)  PAD (mmHg)  

 

Data da última menstruação: ____/____/____ 

 

Data da próxima menstruação: ____/____/____ 


