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RESUMO 

O declínio de hormônios sexuais femininos que ocorre na menopausa está 
associado ao aumento da adiposidade central que contribui para inflamação 
sistêmica e estresse oxidativo. A canela por ser uma especiaria bastante 
conhecida de melhorar a sensibilidade à insulina, composição corporal, ação 
anti-inflamatória e antioxidante, além de estimular a secreção de progesterona, 
pode representar um potencial coadjuvante para o tratamento de mulheres com 
sobrepeso ou obesidade na pós-menopausa. Nesse contexto, o presente estudo 
avaliou o impacto da suplementação com canela sobre parâmetros 
antropométricos, endócrinos e balanço oxidativo em mulheres na pós-
menopausa com sobrepeso ou obesidade. Para tal, foi realizado um estudo 
longitudinal randomizado, duplo-cego e controlado, em mulheres com idade 
entre 45 e 59 anos, na pós-menopausa. As voluntárias foram suplementadas 
diariamente com cápsulas contendo 2 gramas de canela (Cinnamomum verum; 
n=15) ou celulose (n=15), durante 8 semanas. Antes e após a intervenção, foram 
realizadas a avaliação do estado nutricional, composição corporal, bem como a 
glicemia de jejum, concentração serica de progesterona e marcadores do 
balanço oxidativo [glutationa peroxidase (GPx), tióis totais e proteínas 
carboniladas] no soro. O nível de significância adotado para todos os testes foi 
de 5%. Obteve-se uma amostra de 30 mulheres com idade média de 53 anos ± 
3 anos. As características da linha de base não diferiram entre os dois grupos e 
o perfil alimentar dos grupos não foi alterado pela intervenção. Após o período 
de intervenção, o grupo placebo apresentou aumento significativo de peso 
corporal (p= 0,001) e consequentemente de IMC (p= 0,001), o que não foi 
observado no grupo canela. Não houve diferença significativa no % de gordura 
total, % de massa livre de gordura e na massa livre de gordura absoluta, 
avaliados por pletismografia. No entanto, observamos um aumento significativo 
na massa gorda absoluta nos grupos placebo (p=0,008) e canela (p=0,047). 
Após a suplementação não houve diferença significativa na glicemia de jejum, 
atividade da glutationa peroxidase, concentração de tióis totais e proteínas 
carboniladas. No entanto, o grupo placebo apresentou uma redução significativa 
nas concentrações séricas de progesterona (p= 0,0126) e ao comparamos os 
deltas, encontramos um aumento significativo (p=0,0087) no grupo canela em 
relação ao placebo. Além disso, as variações nas concentrações séricas de 
progesterona não se correlacionaram com a atividade da GPx, concentração de 
tióis totais e proteínas carboniladas mensuradas ao final da intervenção em 
nenhum dos dois grupos. Podemos concluir que alguns desfechos desfavoráveis 
da menopausa podem ser amenizados pelo consumo diária de canela, como o 
ganho de peso corporal e a queda progressiva da progesterona. No entanto, com 
nossos dados atuais não é possível afirmar que a especiaria seja uma alternativa 
terapêutica complementar eficaz para o uso na menopausa, e apesar de não 
causar nenhum malefício às voluntárias, os efeitos observados foram brandos e 
restritos a alguns parâmetros. 
 
Palavras chaves: Canela; Pós-menopausa; Composição corporal; Progesterona; 

Glutationa peroxidase. 

 



 
 

ABSTRACT 

The decline of female sex hormones that occurs during menopause is associated 

with increased central adiposity that contributes to systemic inflammation and 

oxidative stress. The cinnamon is well known to improve insulin sensitivity, body 

composition, possess anti-inflammatory and antioxidant effects, and also to 

stimulate progesterone secretion, may represent a potential coadjuvant for the 

treatment of postmenopausal women with overweight or obesity. In this context, 

the objective of the present study was to determine the impact of cinnamon 

supplementation on anthropometric, endocrine parameters and oxidative balance 

in postmenopausal women with overweight or obesity. A randomized, double-

blind, controlled longitudinal study was conducted in postmenopausal women 

between the ages of 45 and 59 years. The volunteers were supplemented daily 

with capsules containing 2 grams of cinnamon (Cinnamomum verum; n=15) or 

cellulose (n = 15) for 8 weeks. Before and after the intervention, the nutritional 

status and body composition were evaluated, as well the fasting glycemia, serum 

concentration of progesterone and oxidative balance markers [glutathione 

peroxidase (GPx), thiols and carbonylated proteins] in serum. The level of 

significance accepted for all tests was 5%. The sample obtained was of 30 

women with mean age of 53 years ± 3 years. The characteristics of the baseline 

did not differ between the two groups and the nutritional profile of the groups was 

not altered by the intervention. After the intervention, the placebo group had a 

significant increase in body weight (p = 0.001) and consequently BMI (p = 0.001), 

which was not observed in the cinnamon group. There was no significant 

difference in the % of total fat, % of the fat-free mass and absolute fat free mass 

evaluated by plestimography. However, it was observed a significant increase in 

the absolute fat mass in the placebo (p=0.008) and cinnamon (p=0.047) groups. 

After supplementation, there was no significant difference in fasting glycemia, 

glutathione peroxidase, thiols, and carbonylated proteins. However, the placebo 

group showed a significant reduction in serum progesterone concentrations (p = 

0.0126) and when comparing the delta, it was found a significant increase (p = 

0.0087) in the cinnamon group compared to placebo. In addition, the variations 

in serum progesterone concentrations did not correlate with GPx activity, the 

concentration of total thiols and carbonylated proteins measured at the end of 



 
 

intervention in any group. We can conclude that some negative outcomes of 

menopause can be softened by daily consumption of cinnamon, such as body 

weight gain and the progressive decline of progesterone. However, based on our 

current data it is not possible to affirm that the spice is an effective complementary 

therapeutic alternative for use in the menopause, and despite not causing any 

harm to the volunteers, the observed effects were mild and restricted to some 

parameters. 

Keywords: Cinnamon; Postmenopause; Body composition; Progesterone; 
Glutathione Peroxidase. 
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Introdução 

1. Menopausa  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a menopausa é definida como 

a cessação permanente da menstruação resultante da perda da atividade 

folicular ovariana após 1 ano de amenorréia sem uma causa definida 

(Organização Mundial da Saúde, 1996). Nessa condição, os ovários deixam de 

produzir os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, que atuam 

nas fases folicular e lútea do ciclo reprodutivo (Organização Mundial da Saúde, 

1996), além de desempenharem diversos efeitos sistêmicos como no 

metabolismo, cardiovascular, ossos e neural (Taraborrelli, 2015). 

O estrogênio é o principal hormônio esteróide na fase folicular do ciclo 

reprodutivo, encontrado fisiologicamente nas formas de estrona (E1), estradiol 

(E2) e estriol (E3) (Gruber et al., 2002). O 17β-estradiol (E2), em humanos, é o 

hormônio biologicamente mais ativo seguido de estrona e estriol (Nelson e Bulun, 

2001), produzido primariamente pelos folículos e corpo lúteo ovarianos após 

aromatização da androstenediona em E1 e a conversão de E1 em E2 (Jarvis et 

al, 2013). Na pós-menopausa, os níveis circulantes de E2 são reduzidos e a 

principal fonte são de tecidos periféricos incluindo tecido mamário, cerebral, 

muscular, ósseo e adiposo através da enzima aromatase a partir de precursores 

androgênicos provenientes das glândulas adrenais (Simpson et al., 2005).  

Já na fase lútea do ciclo reprodutivo, a progesterona é o principal 

hormônio esteróide produzido primariamente pelas células do corpo lúteo, além 

de ser secretado pelas glândulas adrenais durante toda a vida da mulher (Wu e 

Demayo, 2018). Enquanto na pós-menopausa, a progesterona é exclusivamente 

secretada pela glândula adrenal (Caufriez et al., 2018). Este hormônio é 

essencial  para o êxito da implantação do embrião e manutenção da gestação e 

é secretado em grande quantidade pela placenta após 20 semanas de gravidez  

(Wu e Demayo, 2018). A progesterona possui inúmeras funções biológicas no 

ciclo reprodutivo, responsáveis pela ovulação, desenvolvimento uterino e 

glândula mamária (Sitruk Ware, 2018). 

A fisiologia reprodutiva feminina é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise-

gônada como visto na Figura 1. Durante a fase reprodutiva, o hormônio liberador 
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de gonadotrofina (GnRH) secretado pelo hipotálamo estimula a hipófise anterior 

a produzir os hormônios folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH) que 

promovem o recrutamento e desenvolvimento folicular, ovulação, formação do 

corpo lúteo e a secreção de hormônios como o estradiol, progesterona e inibina 

B pelos ovários (Burguer, 2008). Esses hormônios ovarianos em níveis elevados 

exercem efeito negativo de retroalimentação sobre o hipotálamo e a hipófise 

anterior. Porém com a senescência ovariana, ocorre um declínio do número de 

folículos resultando em níveis hormonais gonadais baixos, e aumento dos níveis 

de LH e em especial FSH, pela ausência da retroalimentação negativa (Burger, 

2008). 

 

 

O período da perimenopausa também conhecido como climatério 

compreende a fase de transição entre o período reprodutivo e não reprodutivo, 

com características clínicas, endócrinas e biológicas parecidas com a 

menopausa. Neste período se iniciam os sintomas mais comuns tais como 

Figura 1: Eixo hipotálamo-hipófise-gônada. GnRH - Hormônio Liberador das Gonadrotrofinas, 
FSH - Hormônio Folículo Estimulante, LH – Hormônio Luteinizante. Imagens obtidas do banco 
de imagens do Google. Figura elaborada por PIRES, 2018 
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irritabilidade, calores, suores noturnos, secura vaginal, dores articulares, insônia 

e alterações na composição corporal decorrentes de grandes flutuações 

hormonais que afetam a qualidade de vida (Dennerstein et al., 2000; Bacon, 

2007; Caruso et al., 2016). 

A menopausa é um processo natural e fisiológico que ocorre por volta dos 

40 a 55 anos, ocupando mais de um terço na vida das mulheres no estado pós-

menopausa (Speroff, 2002; Lobo et al., 2014). A cessação da atividade ovariana 

também pode acontecer por intervenções cirúrgicas ou medicamentosas 

(Speroff, 2002; Lobo et al., 2014; Ring, 2017). Por fim, o critério básico para 

confirmação da menopausa é a ausência de pelo menos 12 meses consecutivos 

de menstruação, onde se observa níveis séricos de estradiol reduzido e de FSH 

elevado (Bacon, 2007; Dmitruk et al., 2018). 

1.1.1 Menopausa e desfechos metabólicos 

Independente da causa da menopausa, a queda na produção de 

hormônios sexuais ovarianos e a manutenção fisiológica da secreção de   

androgênios pela adrenal promove um hiperandrogenismo relativo que contribui 

para a redistribuição de tecido adiposo branco, com o aumento da massa 

adiposa na região abdominal e declínio na região glúteo-femoral em comparação 

com o que se observa na fase reprodutiva (Maltais et al., 2009). Além disso, o 

próprio processo de envelhecimento contribui para perda de massa e força 

muscular, redução do metabolismo basal que contribuem para desfechos 

negativos metabólicos (Pierine et al., 2009). Desse modo, os hormônios sexuais 

femininos desempenham papeis importantes no metabolismo e na composição 

corporal durante a fase reprodutiva.  

O estrogênio possui efeitos “anti-obesidade” que parecem ser mediados 

pelo receptor de estrogênio isoforma α (ERα) encontrado em diferentes áreas do 

cérebro, como o hipotálamo que controla a ingestão de alimentos, gasto de 

energia e distribuição de tecido adiposo (Xu e Lopez, 2018). Em tecidos 

periféricos, a ação direta dos estrógenos contribui para a manutenção da 

sensibilidade a insulina no músculo, fígado e tecido adiposo, previne o acúmulo 

de gordura corporal e inflamação além de outras ações em tecidos metabólicos 

(Figura 2) (Jarvis et al., 2013). 
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Com relação aos efeitos biológicos da progesterona, ela possui um 

importante papel no sistema cardiovascular, nervoso e ossos, além do sistema 

reprodutivo (Taraborreli, 2015).No sistema cardiovascular, a progesterona reduz 

a pressão arterial, no entanto a literatura é muito contraditória quanto ao seu 

efeito protetor (Thomas e Pang, 2013; Roelfsema et al., 2018). No sistema 

nervoso, pode ser útil na prevenção e tratamento de condições 

neurodegenerativas como acidente vascular cerebral e traumatismo 

cranioencefálico (Lieberman e Curtis, 2017). No sistema ósseo, evidências 

demonstram promover o aumento da formação óssea junto a agentes anti-

reabsortivos (Prior, 2018). Em contrapartida, alguns estudos sugerem ainda, que 

os níveis circulantes de progesterona poderiam estar correlacionados com os 

níveis de estresse oxidativo, ora identificada como agente antioxidante, incluindo 

o aumento de defesas enzimáticas, ora pró-oxidante, amplificando o estresse 

oxidativo (He et al., 2011; Cai et al., 2015; Yuan et al., 2016). De forma 

interessante, o estudo de He e colaboradores (2011) mostrou que em ratas 

castradas, modelo animal para mimetização da menopausa, a progesterona teve 

um papel antioxidante. Entretanto, o papel da variação dos níveis de 

progesterona em mulheres na pós-menopausa ainda não foi estabelecido.   

Desse modo, as mudanças endócrinas e metabólicas que ocorrem na 

pós-menopausa, associadas ao processo de envelhecimento, contribuem para 

Figura 2: Ações do estrogênio em diferentes tecidos metabólicos e as consequências da resistência/ 
deficiência do estrogênio. Extraido de Jarvis, Clegg, Hevener, 2013. Adaptado por PIRES, 2018 
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o desenvolvimento de diversas comorbidades, com destaque para mudanças na 

composição corporal. De acordo com os dados científicos na literatura, há um 

aumento de aproximadamente 5% na massa adiposa visceral após a entrada na 

menopausa (Ley et al., 1992). Além disso, nesta fase da vida, observa-se 

aumento da prevalência de alterações cardiovasculares, dislipidemia, resistência 

à ação da insulina, inflamação e estresse oxidativo, que em muito correlacionam-

se ao aumento da massa adiposa (Cho et al.,2008).  

1.1.2 Menopausa, inflamação e estresse oxidativo 

A redução de hormônios sexuais femininos que ocorre na menopausa 

está associada com o aumento da adiposidade que contribui para inflamação 

sistêmica e estresse oxidativo (Pfeilschifter et al., 2002). O tecido adiposo 

representa não só um local de armazenamento de energia como também é um 

órgão endócrino que secreta várias substâncias biologicamente ativas 

denominadas de adipocinas (Sakurai et al., 2017). Nesse contexto, em virtude 

da predisposição ao ganho de peso na menopausa, o tecido adiposo 

hipertrofiado secreta uma maior quantidade de citocinas pró-inflamatórias como 

fator de necrose tumoral α (TNF-α), proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-

1), interleucina-1 (IL-1) e interleucina-6 (IL-6), que se associa a uma maior 

infiltração de macrófagos, neutrófilos e células T (Christiansen et al., 2005; 

Sakurai et al., 2017). Por outro lado, o aumento da massa adiposa associa-se a 

diminuição da produção de adiponectina, que é uma adipocina com ações 

benéficas que exerce atividade anti-inflamatória no corpo (Sakurai et al., 2017). 

A desregulação de adipocinas secretadas desenvolve um status de inflamação 

crônica, de baixo grau que se inicia no tecido adiposo e ocasionalmente atinge 

órgãos e circulação, tornando a inflamação sistêmica (Weisberg et al., 2003; Xu 

et al., 2003).  

Segundo Sakurai e colaboradores (2017), a inflamação está 

correlacionada positivamente com o estresse oxidativo. Visto que em modelo 

animal de obesidade, enzimas de defesa antioxidantes tais como superóxido 

dismutase, catalase e glutationa peroxidase estão diminuídas na hipertrofia do 

tecido adiposo e a formação de EROS esta aumentada, contribuindo para o 

estresse oxidativo associado à obesidade (Figura 3). O estresse oxidativo 
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instalado induz a ativação do fator nuclear de transcrição kappa -B (NF-kB) e 

membros da família da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) que 

aumentam ainda mais a expressão significativa de citocinas pró-inflamatórias 

como visto na Figura 3 (Sakurai et al., 2017).  

 

 

 

 

Adicionalmente a isso, na hipertrofia do tecido adiposo branco, a 

vascularição do tecido torna-se comprometida gerando necrose celular por falta 

de oxigênio e por fim estresse oxidativo (Pasarica et al., 2009). Ao eliminar as 

células mortas, os macrófagos iniciam o processo de fagocitose e liberam 

radicais livres como óxido nítrico e peróxido de hidrogênio que podem gerar 

impactos negativos nos componentes da síndrome metabólica. Desse modo, a 

hipóxia possui um papel fundamental na infiltração de macrófagos no tecido 

adiposo, secreção de citocinas pró- inflamatórias e estresse oxidativo (Tilg e 

Moschen, 2006; Rausch et al., 2008).  

Figura 3: Representação esquemática da hipertrofia do tecido adiposo branco em modelo de 
obesidade: aumento da expressão da enzima NADPH oxidase e diminuição das enzimas de 
defesas antioxidantes que contribuem para o aumento do estresse oxidativo e inflamação. 
NADPH oxidase – Nicotinamida adenina dinucleotideo fosfato oxidase, SOD - superóxido 
dismutase, GPX - glutationa peroxidase, EROS - espécie reativa de oxigênio, NF-kB - fator 
nuclear de transcrição Kappa –B, MAPK - proteína quinase ativada por mitógeno, TNF-α - fator 
de necrose tumoral-α, MCP-1 - proteína quimiotática de monócitos-1, IL-6 - Interleucina-6. 
Extraído de Sakurai et al., 2017. Adaptado por PIRES, 2018 
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O estresse oxidativo observado na obesidade está associado não 

somente à inflamação crônica e sistêmica, mas também à hiperglicemia, função 

mitocondrial comprometida, acúmulo de gordura ectópica, baixa defesa 

antioxidante, disfunção endotelial entre outros (Manna e Jain, 2015). Nesse 

sentido, a obesidade e o excesso de peso exercem grandes influências na 

regulação de EROS bem como no desenvolvimento do estresse oxidativo. 

1.2 Balanço oxidativo 

As espécies reativas de oxigênios são moléculas de alta reatividade 

derivadas do oxigênio, produzidas naturalmente por processos biológicos 

oxidativos ou oriundas do metabolismo de compostos exógenos no organismo 

LiguorI et al., 2018). Os radicais livres são moléculas que contém um ou mais 

elétrons não emparelhados e, portanto, possuem maior reatividade em busca de 

estabilidade, como por exemplo, ânion superóxido, hidroxila, alcoxila, alquila, 

peroxila e hidroperoxila (Carreiro, 2007). Já os compostos não radicais, são 

moléculas sem elétrons livres e, portanto, de menor instabilidade como por 

exemplo, peróxido de hidrogênio e ácido hipocloroso (Magder, 2006; Carocho e 

Ferreira, 2013). 

 Em resumo, as EROS podem ser oriundas de fontes endógenas e 

exógenas. As fontes exógenas originam-se de gases tóxicos inalados ou 

poluentes ambientais, como fumaça de carro, exposição ocupacional a poeiras 

e fumaça de cigarro entre outros (Jiang et al., 2017). Enquanto as fontes 

endógenas provêm de respiração mitocondrial, enzimas do complexo enzimático 

nicotinamida adenina dinucleotido fosfato oxidase - NAPDH (NOX), células 

inflamatórias, óxido nítrico sintase endotelial que são abundantes nos adipócitos 

hipertrofiados (Klaunig et al., 2011). 

De fato, a respiração mitocondrial representa a principal fonte endógena 

de produção de EROs em organismos vivos (Platevic et al., 2016).  As EROs 

desempenham atividades necessárias para vários processos fisiológicos que 

incluem modificação da expressão de genes, proliferação, sinalização, 

diferenciação, migração, senescência e morte celular, sendo capazes de 

fornecer o adequado funcionamento celular do corpo, por meio de várias reações 

bioquímicas (Pervaiz et al., 2009; Mittal et al., 2014).Contudo altos níveis são 
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deletérios e podem provocar diversos problemas orgânicos dependendo do 

órgãos afetado e da ERO gerada (LiguorI et al., 2018)  

Em níveis elevados, as EROS podem frequentemente atacar 

componentes celulares alvos como proteína, lipídios e ácido desoxirribonucleico 

(DNA) que comprometem a integridade da célula, envolvidos na patogênese e 

progressão de muitas doenças bem como no processo normal de 

envelhecimento (Taniyama e Griendling, 2003; Wu et al., 2013). Os principais 

biomarcadores do estresse oxidativo são os grupos de carbonila provenientes 

da carbonilação de proteína, malondialdeído e isoprostano provenientes da 

peroxidação lipídica e 8-hidroxi-2'-desoxiguanosina (8-OHdG) resultantes do 

dano oxidativo ao DNA (Levine, 2002; Valavanidis et al., 2009; LiguorI et al., 

2018) 

Entre eles, destaca-se a carbonilação de proteína que envolve a oxidação 

direta dos radicais livres sobre os resíduos de aminoácidos, especialmente lisina, 

arginina, treonina e prolina gerando resíduos de carbonila (Levine, 2002; Dalle 

Donne et al., 2006). Enquanto a peroxidação lipídica consiste em uma cascata 

de reações químicas decorrentes da ação dos radicais livres sobre os lipídios 

insaturados das membranas celulares (Carreiro, 2007). Enquanto o estresse 

oxidativo ao DNA é causado principalmente pelo ataque do radical hidroxila (OH) 

com a guanina (Valavanidis et al., 2009). 

Em função dos danos oxidativos, as células são protegidas por vários 

mecanismos de defesa antioxidante, endógeno ou exógeno, capazes de 

neutralizar as espécies reativas de oxigênio ou transformá-las em espécies 

menos reativas ou não reativas (Brown e Griendling, 2015). O sistema que atua 

na contenção dessas espécies é denominado de sistema de defesa antioxidante 

que incluem a superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa peroxidase 

(GPx), e metabólicos endógenos como bilirrubina e ácido úrico (Brown e 

Griendling, 2015). Além do que, nutrientes essenciais podem ser obtidos na 

alimentação e podem participar da detoxificação dessas espécies (LiguorI et al., 

2018) 

Contudo, quando essas EROs estão mais presentes do que o sistema de 

defesa antioxidante possa suportar ou quando há defeitos no sistema de defesa, 

o equilíbrio redox é interrompido e o estresse oxidativo é instalado (Kander et al., 

2017). Em 1985, o conceito do estresse oxidativo foi descrito pela primeira vez 
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pela comunidade científica, como um desequilíbrio no balanço pró-oxidante e 

antioxidante, em favor do estado pró-oxidante, causando potencialmente dano 

celular (Sies, 1991). 

1.2.1 Sistema de defesa antioxidante enzimático 

Dentre as enzimas antioxidantes, a SOD é considerada a primeira linha 

de defesa intracelular que constitue uma família de enzimas que catalisa a 

conversão do ânion superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2), uma espécie 

menos reativa (Incalza et al., 2017) (Quadro1). De fato, as hidroperoxidases 

(catalase e glutationa peroxidase) merecem destaques por serem responsáveis 

pela eliminação do peróxido de hidrogênio, convertendo em água e oxigênio 

molecular contribuindo para o equilíbrio redox da célula (Avelar et al., 2015). A 

catalase é uma enzima intracelular constituída por 4 grupamentos heme que 

exibe em cada grupamento, um átomo de ferro (Carreiro, 2007; Hwang et al., 

2012). Já a Glutationa peroxidase é uma enzima tetramérica que contém o átomo 

selênio em cada subunidade que influenciam na atividade enzimática (Carreiro, 

2007). Sua ação se resume em reduzir o peróxido de hidrogênio em água, para 

isso a glutationa reduzida (GSH) é convertida em glutationa oxidada (GSSG) 

(Kotani e Taniguchi, 2011; Avelar et al., 2015) (Quadro 1). A forma oxidada 

(GSSG) pode então ser regenerada na presença de glutationa redutase cuja 

enzima é necessária para dar continuidade ao ciclo íntegro da ação da glutationa 

peroxidase (Quadro1) (Shan et al., 1990). A capacidade redutora da glutationa 

reduzida se deve ao grupamento tiol (SH) presente na cisteína de sua molécula 

que serve como doadora de prótons, com isso, níveis reduzidos de tióis no 

plasma estão associados ao estresse oxidativo (Ferreira e Matsubara,1997; 

Moran et al.,2001). 
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GSH – glutationa reduzida; GSSG – glutationa oxidada; NADPH – nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato reduzida; NADP – nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. Adaptado de 

Valko et al., 2006; Barreiros, David e David, 2006. 

 

1.2.2 Sistema de defesa antioxidante não enzimático  

Os antioxidantes são compostos que em baixas concentrações, atrasam 

ou inibem as reações de oxidação de substratos oxidáveis induzidas pelas EROs 

(Sies e Stahl, 1995). Os possíveis mecanismos são de impedir a formação de 

radicais livres ou não radicais, varredores e reparadores de estruturas biológicas 

lesadas (Clarkson, e Thompson, 2000; Koury e Donangelo, 2003). Dentre os 

antioxidantes dietéticos, estão as ervas, vegetais e especiaria especialmente a 

canela (Carreiro, 2007). Em um estudo in vitro, realizado por Halvorsen e 

colaboradores (2002) a canela mostrou ocupar a 4ª posição com maior 

capacidade antioxidante dentre 1113 produtos alimentícios estudados, incluindo 

especiarias, sementes, frutas e vegetais. 

1.3 Canela  

A canela origina-se da casca interna da árvore do gênero Cinnamomum 

spp, composta por folhas perenes da família Lauraceae do Sri Lanka e regiões 

do Sudeste da Índia, que possui cerca de 250 espécies (Leela, 2008; Barceloux, 

2009; Ranasinghe e Galappaththy, 2016). Embora existam muitas espécies de 

arbustos do gênero Cinnamomum, a Cinnamomum verum e Cinnamomum 

cassia são consideradas as principais espécies (Ranasinghe e Galappaththy, 

2016). Diferenças importantes entre elas estão no teor de cumarinas que são 

Quadro 1: Principais reações químicas catalisadas por enzimas antioxidantes   

 

 

 Principais reações químicas 

Superóxido Dismutase 2O2 • - + 2H+ → H2O2  + O2 

Catalase  2H2O2 → 2H2O + O2 

Glutationa Peroxidase 2GSH + H2O2 → GSSG + 2H2O   

Glutationa Redutase           GSSG + NADPH →  2GSH + NADP+ 
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mais elevados na C. cassia e quase inexistente na C. verum (Archer,1988; 

FürRisikobewertung, 2006). As cumarinas em alta quantidade são hepato-

tóxicas, carcinogênicas além de exercerem ações anticoagulantes, o que 

representa risco a saúde (Ranasinghe e Galappaththy, 2016). 

Os principais componentes encontrados na canela são o cinamaldeído, 

ácido cinâmico, eugenol e proantocianidinas exibindo efeitos benéficos para o 

funcionamento do organismo (Vanschoonbeek et al., 2006; Tung et al., 2008; 

Quin et al., 2010). Do arbusto também podem ser obtidos os óleos essenciais 

produzidos a partir da casca, flores, frutos, folhas e raízes, porém diferentes 

partes do arbusto de uma única espécie influencia a composição química, além 

dos diferentes tipos de extração (Kaul et al., 2003; Nabavi et al., 2015). Com 

relação a composição química dos óleos, sabe-se que o óleo extraído da casca 

é constituído por aproximadamente 90% de cinamaldeído, sendo o principal 

componente responsável pelos efeitos biológicos da canela. Das folhas, o 

eugenol atinge concentrações acima de 80%. Enquanto as flores e frutos da 

canela possuem como constituinte primário o acetato de (E) -cinnamilo e o 

cariofileno (Jayaprakasha et al., 2000).  

No que tange à toxicidade, a suplementação com canela é segura em 

humanos quando ingerida em doses inferiores a 6g por até 6 semanas (Ulbricht 

et al., 2011). No entanto, estudos mais crônicos não reportam toxicidade pelo 

consumo da especiaria por até 24 semanas (Ziegenfuss et al., 2006).  

Dentre os efeitos da canela, destaca-se a ação hipoglicemiante bem 

descrita em estudos que utilizaram doses que variaram de 1 a 6g (Khan et al., 

2003; Zare et al., 2018). No estudo realizado por Khan e colaboradores (2003), 

a suplementação com 1, 3 ou 6 g de canela em pó por dia durante 40 dias reduziu 

significativamente a glicemia de jejum em voluntários diabéticos do tipo 2, em 

todas as doses utilizadas. Recentemente, Zare e colabadores (2018), mostraram 

que a suplementação diária de 1g de canela em pó por até 3 meses foi suficiente 

para o efeito hipoglicemiante em diabéticos tipo 2 e os resultados foram mais 

acentuados em voluntários com maior índice de massa corporal (IMC) basal (≥27 

Kg/m²).  

Os efeitos hipoglicemiantes da canela parecem ser mediados pelos 

polifenóis do tipo A e cinamaldeído (Anderson, 2008; Gannon et al., 2015). A 

canela ativa proteínas chaves da via de sinalização da insulina como o receptor 
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para insulina (IR), o substrato do receptor para insulina (IRS) e a proteína cinase 

B (AKT) que contribuem para translocação do transportador de glicose para a 

membrana plasmática (GLUT-4), ativa receptores ativados por proliferadores de 

peroxissoma do tipo alfa e gama (PPAR-α e PPAR-γ) que influencia a 

sensibilidade a insulina, inibe enzimas alfa amilase pancreática e glicosidades 

intestinais que reduz a absorção intestinal de glicose para a corrente sanguínea 

além de outros mecanismos descritos na literatura. (Qin et al., 2003; Sheng et 

al., 2008; Couturier et al., 2011; Adisakwattana et al., 2011; Shen et al., 2012). 

A ingestão de canela também mostrou influenciar a composição corporal, 

como descrito por Ziegenfuss e colaboradores (2006), que identificaram o 

aumento de massa magra e diminuição de gordura corporal em indivíduos pré-

diabéticos com síndrome metabólica, após serem suplementados com 500 mg 

de extrato de canela por 12 semanas. Em animais saudáveis, também foram 

demonstrados que a suplementação crônica de extrato aquoso de canela por 25 

dias melhorou a composição corporal, incluindo redução do peso corporal e 

massa gorda, sem alterações na ingestão alimentar (Lopes et al., 2015). Os 

mecanismos propostos para redução de massa gorda a partir da ingestão da 

canela, atribuem-se a ativação da proteína desacopladora tipo 1 (UCP-1) nas 

mitocôndrias do tecido adiposo marrom, maior expressão de receptor ativado por 

proliferador de peroxissoma tipo-α (PPAR-α) no tecido adiposo branco e 

consequentemente, maior β- oxidação (Saito et al., 2015). Além disso, também 

foram identificados mecanismos que envolvem menor síntese lipídica, associada 

a supressão da expressão do fator 1 de transcrição de ligação a elemento 

regulador de esterol (SREBP-1c) e ácido graxo sintase (Qin et al., 2009; Lopes 

et al., 2015; Tuzcu et al., 2017). Em estudo conduzido por Iwasaki e 

colaboradores (2008) foi identificado que o cinamaldeído promove o aumento da 

secreção da adrenalina pela glândula adrenal o que induziu lipólise no tecido 

adiposo visceral. 

A canela também possui ações sobre sistemas hormonais em especial 

sobre hormônios sexuais femininos. No estudo realizado por Bento-Bernades e 

colaboradores (2017), foi observado que após 20 dias de ingestão do extrato 

aquoso de canela, que teve como principal componente o cinamaldeído, houve 

aumento na concentração de progesterona sem alterar a concentração sérica de 

estrogênio na rata lactante. O efeito estimulador do cinamaldeído sobre a 
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progesterona foi também observado em um estudo in vitro realizado por Iwaoka 

e colaboradores (2010), no qual a incubação de células adrenais humanas com 

cinamaldeído aumentou a secreção de progesterona de forma dose-dependente, 

sem efeitos na secreção de estrogênio.  

Além das ações sobre o metabolismo energético e sobre o sistema 

endócrino, muitos estudos têm demonstrado que o efeito antioxidante da canela 

pode ser atribuído aos polifenóis e ao cinamaldeído presentes na especiaria (Kim 

et al., 2007; Roussel et al., 2009). A canela e estes componentes isolados são 

efetivos em diminuir o estresse oxidativo, de maneira dose-dependente, por 

modular a atividade das enzimas antioxidantes ou agir nas vias oxidativas para 

manutenção do equilíbrio redox, tanto em estudos in vitro, em modelos animais 

e ensaios clínicos (Momtaz et al., 2017).  

Em ratos, o estresse oxidativo induzido por bisfenol-A ou octilfenol foi 

revertido pelo tratamento com canela, que reduziu os níveis de malondilaldeído 

e aumentou a atividade da catalase e da SOD, e aumentou o conteúdo de 

glutationa reduzida em tecido neural, renal e testicular (Morgan et al., 2014). 

Outros estudos em ratos mostraram efeito protetor da canela no aparelho 

reprodutor masculino contra o estresse oxidativo induzido por diabetes (Khaki et 

al., 2014) ou químicos (Yuce et al., 2014; Elgawish e Abdelrazek, 2014; 

Sariozkan et al., 2016). No tecido hepático, a canela melhorou o balanço 

oxidativo em aves suplementadas na dieta por induzir maior expressão do gene 

da SOD e da GPx7 quando comparados aos controles. Este conjunto de estudos, 

indicam que a canela possa agir de forma direta na eliminação de EROS por 

estimular a expressão e atividade de enzimas antioxidantes (Bastos et al., 2017). 

 Recentemente, o estudo realizado por Borzoei e colaboradores (2018), 

demonstrou que a suplementação de 1,5 g de canela em pó durante 8 semanas, 

em mulheres com IMC de 25 a 40 Kg/m², reduziu níveis de malondialdeído e 

elevou a capacidade antioxidante total no plasma. Em contrapartida, 

identificamos na literatura um estudo em humanos, em população mista com 

sobrepeso ou obesidade, que não observou os efeitos antioxidante da especiaria 

sobre a atividade da GPx (Roussel et al.,2009). Vale destacar que o efeito da 

canela sobre o balanço oxidativo nunca foi investigado em mulheres na pós-

menopausa.  
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2. JUSTIFICATIVA  

No decorrer dos anos, o envelhecimento fisiológico que ocorre na pós-

menopausa é acompanhado por modificações na composição corporal como 

aumento de massa adiposa e diminuição de massa magra que contribuem para 

inflamação sistêmica e estresse oxidativo (Gotfredsen et al., 1986; Poehlman et 

al., 1995; Pinkas et al., 2016). Essas alterações metabólicas podem ser 

reduzidas com o uso da terapia de reposição de hormonal, porém devido ao 

aumento de doenças cardíacas e câncer de mama seu uso é questionado e a 

busca por novas terapias adjuvantes nos tratamentos de sintomas ou alterações 

metabólicas da menopausa são necessárias (Ring, 2017). Nesse contexto, 

existe um interesse crescente por alimentos capazes de amenizar as mudanças 

indesejáveis no corpo associada as alterações hormonais da menopausa. A 

canela é uma especiaria bastante consumida e conhecida pelos seus efeitos de 

melhorar a sensibilidade à insulina e a composição corporal, pela ação anti-

inflamatória e antioxidante, além de estimular a secreção de progesterona 

(Iwaoka et al., 2010; Ulbricht et al., 2011).  

Entretanto, a maioria dos estudos que abordam os efeitos da canela são de 

populações mistas e escasso em mulheres, em especial na pós-menopausa. 

Pelo exposto, hipotetizamos que a especiaria possa representar um potencial 

coadjuvante para o tratamento de mulheres com sobrepeso e obesidade na pós-

menopausa, promovendo a melhora da homeostase glicêmica, composição 

corporal, balanço oxidativo e aumento nos níveis de progesterona. Além disso, 

o possível aumento na concentração de progesterona induzida pela canela se 

correlacione positivamente com mecanismos de defesa antioxidante e 

negativamente com danos oxidativos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Avaliar o efeito da suplementação com canela (Cinnamomum verum) 

sobre parâmetros antropométricos, endócrinos e balanço oxidativo em mulheres 

na pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade. 

3.2  Específicos 

Verificar na população em estudo: 

 

 Peso e composição corporal; 

  Glicemia de jejum; 

 Concentração sérica de progesterona;   

 Atividade sérica da glutationa peroxidase e as concentrações séricas de  

tióis totais e proteínas carboniladas.  

 Correlacionar a variação da concentração sérica de progesterona com os 

parâmetros do balanço oxidativo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo longitudinal randomizado, duplo-cego, 

controlado, com placebo, com mulheres na pós-menopausa com sobrepeso ou 

obesidade. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Faculdade 

de Medicina da UFF, sob o número de protocolo 51976015.2.0000.5243 no ano 

de 2016, de acordo com a Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

4.1 Amostra  

Participaram da amostra, mulheres com sobrepeso ou obesidade, na faixa 

etária de 45 a 59 anos com cessação permanente da menstruação por um 

período mínimo de 12 meses seguidos a partir da última menstruação. O 

recrutamento foi feito por meio de folder de divulgação (Apêndice1) disponível 

em redes sociais e em murais da UFF, igrejas e escolas. 

As voluntárias interessadas na pesquisa respondiam um questionário de 

triagem e, caso atendessem aos critérios do estudo, eram marcadas para a 

primeira fase do estudo (T₁). Após esclarecimentos sobre os objetivos do estudo 

e procedimentos gerais, as voluntárias que concordaram em participar do 

estudo, assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 2) e 

seguiam com o preenchimento da ficha cadastral (Apêndice 3). 

Foram excluídas da amostra mulheres em reposição hormonal, que 

faziam uso de anticoagulantes, hipolipemiantes, hipoglicemiantes orais ou 

insulina, hipertensas em tratamento farmacológico, disfunções hepáticas ou 

tireoidianas, tabagistas, que realizou quimioterapia ou radioterapia, que faziam 

uso de suplementos antioxidantes, ou que possuíam alergia ou 

hipersensibilidade a canela.  

4.2 Desenho experimental 

As voluntárias selecionadas participaram de um estudo longitudinal 

dividido em três fases após a randomização estratificada, utilizando o IMC como 

referência. Na primeira fase (T1) foram realizadas medidas preliminares de 

caracterização da amostra como avaliação antropométrica, avaliação do 
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consumo alimentar, além da padronização da dieta e orientações verbais e 

escritas sobre a próxima consulta.  

Na segunda fase (T2), uma semana após T1, as voluntárias foram 

submetidas a avaliação de composição corporal, coleta de sangue e 

posteriormente receberam o suplemento contendo canela ou placebo com 

quantidades suficientes para o primeiro mês de suplementação. Na última 

semana do primeiro mês de estudo, as mesmas retornavam para devolução do 

pote e o recebimento do segundo pote para completar o período de 

suplementação. Além disso, orientações verbais eram dadas como reforço para 

assegurar a ingestão de cápsulas e ao longo do estudo, fizemos 

acompanhamento semanal por meio de ligações e mensagens via celular.  

Na terceira fase (T3), 8 semanas após T2, as voluntárias retornaram ao 

laboratório para a avaliação final na qual foram realizadas as mesmas medidas 

feitas em T2 e uma nova avaliação do consumo alimentar. No fim do estudo, foi 

realizada a contagem de cápsulas que havia restado nos dois potes entregues 

para cada voluntária para o cálculo de adesão do suplemento. A Figura 4, ilustra 

o fluxograma do desenho experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fluxograma do desenho experimental 
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4.2.1 Avaliação antropométrica 

Para medição da estatura, utilizou-se o estadiômetro de madeira, com 

extensão de 200 cm e precisão de 0,1cm cuja a estatura era obtida em duplicata, 

sendo o valor médio utilizado nas análises. Na prática, as participantes ficavam 

descalças, com braços estendidos ao longo do corpo, calcanhares juntos, costas 

retas, cabeça ereta no plano horizontal de Frankfort com olhos fixos na frente. A 

leitura foi feita após a inspiração profunda, do ponto mais alto da cabeça até os 

pés. (Kamimura et al., 2005) 

Para medição do peso corporal, utilizou-se uma balança digital calibrada 

(Filizola Beyond Technology, modelo Personal ID-M), com capacidade máxima 

de 200kg e precisão de 0,1 kg. A medição era realizada nas manhãs em jejum, 

após a micção, com roupas leves e padronizadas. Todas as medidas foram 

realizadas no Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade 

Federal Fluminense (LANUFF). 

Com base nos valores de peso e estatura mensurados, o Índice de Massa 

Corporal (IMC) foi calculado pela razão entre peso corporal (kg) e a estatura 

elevada ao quadrado (m2) para classificação do estado nutricional de acordo com 

os pontos de corte segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Conforme 

descrito no Quadro 2.  

 

                       𝐼𝑀𝐶 (k𝑔/𝑚² ) =   𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 (k𝑔)  

                                                   (𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚))² 

Quadro 2: Classificação do estado nutricional pelo IMC 

 

Classificação IMC (kg/m²) 

Abaixo do peso ≤ 18,5 

Peso normal 18,5 - 24,9 

Sobrepeso 25,0 - 29,9 

Obesidade grau I 30,0 - 34,9 

Obesidade grau II 35,0 - 39,9 

Obesidade grau III ≥ 40,0 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 1998; IMC - Índice de Massa Corporal.  Kg/ m² - 

quilograma por metro ao quadrado. 
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Segundo a OMS, a obesidade é caracterizada por excesso de gordura 

corporal enquanto que o sobrepeso, refere-se a peso corporal acima do padrão 

aceitável, ou seja, um IMC acima de 25 kg/ m². Para diferenciar o diagnóstico de 

obesidade e sobrepeso, o proposto estudo incluiu técnicas para avaliar a 

composição corporal por meio do sistema BOD POD. 

4.2.2 Avaliação da composição corporal 

A composição corporal foi determinada por pletismografia por 

deslocamento de ar (Air Displacement Plethysmography, BOD POD, body 

composition system; Life Measurement Instruments, Concord, CA, EUA) no 

Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da UFF. Este método consiste 

em medir o volume corporal total do indivíduo, usando a relação inversa entre 

pressão (p) e volume (v) baseado na Lei de Boyle (Melo et al., 2005). O BodPod 

é um sistema completo, não invasivo, que fornece resultados de testes altamente 

preciso, seguro e rápido. A durabilidade do teste é cerca de 5 minutos, sendo 2 

minutos dentro do equipamento. 

Para avaliação, foi necessário realizar a calibração do aparelho utilizando-

se um cilindro de 50 litros e a aferição de um referencial de 20kg na balança 

acoplada ao aparelho seguindo as orientações autoexplicativas do software do 

equipamento (Melo et al., 2005). 

As informações básicas da voluntária foram inseridas no software e 

equação Siri (1961) foi escolhida para estimar o % de gordura corporal antes de 

iniciar o teste. As voluntárias foram orientadas a usarem o mínimo de roupa 

possível, toca de natação, sem adornos metálicos, com micção prévia a 

avaliação segundo orientações do fabricante. 

As variações de pressão e volume foram medidas para determinar a 

composição corporal durante acomodação dos indivíduos dentro do 

equipamento. Para medir o volume de gás torácico foi solicitado as voluntárias, 

a realização de três incursões respiratórias para finalização do teste. Em casos 

de alterações indesejáveis nos resultados do teste, o procedimento era repetido 

até que a mesma avaliação fosse considerada adequada. A Figura 5, ilustra o 

sistema BOD POD Gold Standard. 
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4.2.3 Avaliação do consumo alimentar, padronização da dieta e da atividade 

física 

Para avaliação do consumo alimentar foi aplicado o recordatório de 24h 

em dois momentos do estudo (T₁ e T₃), que propõe o indivíduo recordar e 

descrever todos os alimentos e bebidas ingeridos no período prévio de 24 horas 

(Kamimura et al., 2005). As quantidades dos alimentos consumidos foram 

estimadas em medidas caseiras para facilitar o cálculo do valor energético. A 

avaliação do consumo energético foi analisada através da tabela brasileira de 

composição de alimentos (Taco, 2011).  

Além disso, as voluntárias foram orientadas no período de T₁, a manterem 

seus hábitos alimentares e atividade física durante a pesquisa e excluir da dieta, 

suplemento com potencial antioxidante bem como a ingestão de canela mesmo 

que para fins culinários para padronização entre elas. 

Na ficha cadastral preenchida pela voluntária foi questionado se a mesma 

“Pratica alguma atividade física regular”. A voluntaria foi orientada a manter o 

padrão descrito na ficha inicial, no qual avaliamos a frequência e intensidade 

desta atividade. A atividade física pode ser definida como qualquer movimento 

corporal gerado pela contração de músculos que aumenta o gasto energético 

acima da taxa metabólica de repouso, e é caracterizado por sua modalidade, 

frequência, intensidade e duração (Thivel et al., 2018). O comportamento 

Figura 5: BodPod Gold Standard. Fonte: www.knoxvilleperformancelab.com/bod-pod.html Acesso 
dia 31/01/2018 
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sedentário associa-se à postura sentada, reclinada ou deitada durante o período 

de vigília (Thivel et al., 2018), e estes parâmetros não foram avaliados no estudo. 

Portanto, as voluntárias foram classificadas como ativas ou inativas fisicamente.  

4.3 Intervenção 

As voluntárias foram divididas em dois grupos experimentais, o grupo 

intervenção com canela e o grupo controle, celulose. Baseado no estudo de 

Khan e colaboradores (2003), o grupo intervenção foi suplementado com 2 

gramas de canela, equivalente a 2 colheres de café (Cinnamomum verum) 

divididos em 6 cápsulas ao dia, orientadas a ingerir 2 cápsulas no desjejum, 2 

cápsulas no almoço e 2 cápsulas no jantar durante 8 semanas. O grupo controle 

recebeu as mesmas recomendações, porém sendo oferecido 1,36 gramas de 

celulose em 6 cápsulas de placebo.  (Explicar o tempo, adicionar que outros 

estudos investigaram o efeito com 8 semanas).  

 Preparo das cápsulas de canela e celulose 

O encapsulamento foi realizado no Laboratório de Fisiologia Endócrina e 

Metabologia no instituto Biomédico (UFF). Utilizou-se uma encapsuladora 

manual com capacidade de 180 cápsulas por ciclo para confecção das cápsulas 

de canela e celulose. As cápsulas, de tamanho 0 (Genix – Qualicaps, São Paulo, 

Brasil) foram introduzidas abertas nos orifícios da encapsuladora para serem 

preenchidas.  

O método de enchimento das cápsulas consiste em distribuir o pó 

uniformemente sobre a encapsuladora com auxílio a uma espátula e movimentar 

a encapsuladora de forma ritmada na posição horizontal para acomodação do 

pó. Após isso, as cápsulas foram fechadas e removidas da encapsuladora para 

serem higienizadas. Em seguida, 20 unidades de cápsulas de cada ciclo foram 

pesadas individualmente numa balança de precisão (modelo AY 220 MARTE) 

para avaliação da uniformidade delas. O peso médio foi determinado (diferença 

entre a cápsula cheia e vazia) e o desvio padrão relativo (DPR) que representa 

o indicador quantitativo de qualidade das cápsulas cujo DPR deveria ser < 4 para 

serem válidas.  
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 Obtenção da canela e celulose 

A canela em pó (Cinnamomum verum) foi comprada de um mercado local, 

Casa Pedro, que nos forneceu um certificado de qualidade assegurando que o 

produto, importado da Indonésia, era puro e estava em conformidade com os 

parâmetros microbiológicos propostos pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) de acordo com a resolução-RDC 12 de 02/01/2001. Já a 

celulose (microcristalina M101) foi obtida pelo fabricante Blanver (São Paulo, 

Brasil) (Anexo 1).  

4.4 Obtenção e preparação das amostras de soro 

A coleta de sangue foi realizada após um jejum noturno de 12h por um 

técnico habilitado do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 

Universidade Federal Fluminense, em dois momentos do estudo: T₂ (coleta 

basal), antes da intervenção e T₃ (8 semanas após o início do estudo). Através 

da punção venosa com seringa descartável, foram obtidas amostras de 10 mL 

de sangue que foram centrifugadas a 1844 xg a 4ºC durante 15 minutos (CT-

6000R CIENTC, Minas Gerais, Brasil) para obtenção do soro. O soro obtido foi 

dividido em alíquotas e acondicionado em microtubos e congelados à –80ºC (CL 

374-80v, COLD LAB, São Paulo, Brasil) até o momento das análises.  

4.5 Glicemia de jejum  

No momento da coleta de sangue (venopunção) foi avaliada a glicemia de 

jejum com o auxílio de um medidor automático (ACCU CHECK-Active, Roche), 

baseado na reação glicose-glicose oxidase. Os resultados foram expressos em 

mg /dL-1. Os valores de referência para a glicemia de jejum são: até 99 mg/dL- 

adequado; entre 100 e 126 mg/dL- pré-diabetes; acima de 126 mg/dL- diabetes 

(Sociedade Brasileira de Diabetes, 2014). 

4.6 Quantificação da concentração sérica de progesterona 

A quantificação da progesterona sérica foi feita por ELISA, utilizando Kit 

comercial (DRG-Diagnostics), seguindo as instruções do fabricante. O método 

consiste no teste imunoensaio enzimático, em fase sólida, com base no princípio 
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de ligação competitiva. Em resumo, os poços da microplaca são revestidos por 

um anticorpo anti-Progesterona (policlonal) direcionado a um sítio antigênico na 

molécula de progesterona. Para se ligar ao anticorpo, a progesterona da amostra 

das voluntárias compete com o conjugado enzimático, progesterona-peroxidase 

de rabanete. Em temperatura ambiente, a microplaca é incubada e em seguida 

o material não ligado é lavado. A quantidade de conjugado enzimático ligado é 

inversamente proporcional à concentração de progesterona na amostra das 

voluntárias. Os conjugados foram medidos em absorbância de 450nm. Os 

valores de referência para mulheres na pós-menopausa são de 0,1 a 1 ng/mL. 

Essa análise foi feita em colaboração com a Profa Dra Vilma Blondet, no 

Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE) da UFF. 

4.7 Avaliação da atividade sérica da glutationa peroxidase 

Para determinação da atividade da glutationa peroxidase foi utilizado o Kit 

comercial da Enzo Glutathione Peroxidase Activity, seguindo as instruções do 

fabricante. O teste consiste em misturar 20 µL da amostra e 20 µL do mix 

(constituído de glutationa redutase e glutationa reduzida e NADPH) nos poços 

da microplaca. Para iniciar a reação, é adicionado 20 µL de hidroperóxido de 

cumeno a cada poço da microplaca e as leituras de absorbância foram 

realizadas. A glutationa peroxidase é avaliada pelo consumo de NADPH que é 

acompanhada por uma diminuição na absorbância a 340 nm; a cinética da 

enzima foi acompanhada por 3 minutos, com a absorbância sendo medida a 

cada 30 segundos. A taxa de diminuição da absorbância é diretamente 

proporcional a atividade da glutationa peroxidase nas amostras das voluntárias. 

A atividade da enzima foi expressa em nmoL/min/mL. Esta medida foi feita em 

colaboração com o Laboratório de Endocrinologia Molecular, coordenado pela 

Profa Dra Carmen Cabanelas Pazos de Moura, e pelo Laboratório de 

Radiobiologia Molecular, coordenado pelo Prof Dr Rodrigo Fortunato, ambos da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

4.8 Quantificação sérica de tióis totais 

A determinação de tióis foi realizada pelo método descritos por Elmman 

(1959) e modificado por Hu (1994). O método é baseado na reação dos tióis com 
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o ácido ditionitrobenzoico (DTNB) formando um ânion altamente colorido com 

um pico de absorbância a 412 nm. Para esta análise, usou-se 150µL de tampão 

Tris- EDTA (200mM base Tris + 20mM EDTA, pH 8,2) + 820 μL de metanol + 

20μL de soro das voluntárias + 10μL de ácido ditionitrobenzóico (DTNB) e para 

cada amostra usou-se um branco sem DTNB. As reações foram incubadas a 15 

minutos a temperatura ambiente, e centrifugadas a 3000 x g por 15 minutos a 

25°C. O sobrenadante foi utilizado para quantificação de NTB2, produto da 

interação dos tióis com DTNB. A leitura foi feita em espectrofotômetro (Hitachi 

U-3300). Os resultados foram expressos como nmoL reduzido DTNB/μL. Esta 

medida foi feita em colaboração com o Laboratório de Endocrinologia Molecular, 

coordenado pela Profa Dra Carmen Cabanelas Pazos de Moura, e pelo 

Laboratório de Radiobiologia Molecular, coordenado pelo Prof Dr Rodrigo 

Fortunato, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

4.9 Quantificação de proteínas carboniladas 

A determinação de proteínas por carbonilação foi realizada segundo 

método de Levine e colaboradores (1990). Ao soro foi adicionado 1mL de tampão 

HCl-Acetona e centrifugado a 10000 x g por 3 minutos. O sobrenadante foi 

coletado e adicionado 500µL de TCA 10% e centrifugado novamente a 2000 rpm 

por 3 min. Após descartar o sobrenadante, o precipitado foi ressuspendido com 

500µL de DNTP ou 500 μL de ácido clorídrico (amostra controle). As amostras 

foram incubadas por 1 hora a 23°C ao abrigo da luz e agitadas. Após esse 

período, 500 μL de ácido tricloroacético (30%) foi adicionado e as amostras 

foram incubadas a -20°C por 10 minutos e centrifugadas a 425 x g por 3 minutos. 

Foi adicionado 500 μL de ácido tricloroacético 20% ao sobrenadante e 

centrifugado novamente. O precipitado foi lavado com 500 μL de etanol-acetato 

de etila (1:1) e mantido a temperatura ambiente por 10 minutos e depois foi 

adicionado 500 μL de guanidina. As amostras foram incubadas a 30°C em 

banho-maria por 30 minutos e agitadas. Após a última centrifugação a 425 x g 

por 3 minutos, 200 μL de sobrenadante foi pipetado na placa de 96 poços e lido 

em espectrofotômetro (Hitachi U-3300) a 380nm. Os resultados foram expressos 

em nmol/μL. Esta medida foi feita em colaboração com o Laboratório de 

Endocrinologia Molecular, coordenado pela Profa Dra Carmen Cabanelas Pazos 
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de Moura, e pelo Laboratório de Radiobiologia Molecular, coordenado pelo Prof 

Dr Rodrigo Fortunato, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.   

 

5. Análise estatística 

Os resultados são expressos como média ± desvio padrão. As análises 

estatísticas foram feitas usando o software SPSS V.20. Para verificar a 

normalidade dos dados, foi utilizado como parâmetro, o teste de Shapiro-Wilk. 

Para a comparação dos dados entre os grupos antes e após a intervenção foi 

utilizado o teste t de Student para amostras independentes (não pareado) para 

as variáveis quantitativas cujos dados seguiam distribuição normal e o teste de 

Mann-Whitney para aqueles cujos dados não seguiam distribuição normal. Já 

para a comparação dentro dos grupos antes e após a intervenção foram 

utilizados o teste t de Student para amostras dependentes (pareado) para as 

variáveis quantitativas cujos dados seguiam distribuição normal e o teste de 

Wilcoxon para aqueles cujos dados não seguiam distribuição normal.  

A análise estatística dos deltas, obtidos pela subtração do valor final pelo 

valor inicial, foi feita pelo teste t de Student (amostras independentes) para dados 

paramétricos e Mann-Whitney, dados não paramétricos. As correlações foram 

analisadas por meio do teste de Pearson. O nível de significância mínimo 

estabelecido para todas as decisões estatísticas foi de p < 0,05. 
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6. RESULTADOS  

O total de 68 mulheres na pós-menopausa foram recrutadas na linha de 

base do estudo, das quais 41 preencheram os critérios de inclusão. Após serem 

randomizadas, 11 participantes abandonaram o estudo por motivos próprios, 

resultando em uma amostra final de 30 mulheres com sobrepeso ou obesidade, 

com idade entre 45 a 59 anos alocadas e analisadas conforme seu grupo 

experimental, como mostrado na Figura 6.  

6.1 Caracterização da amostra 

 

As voluntárias do estudo tiveram idade média de 53 ± 3 anos (n=30). O 

tempo médio de menopausa contados a partir da data da última menstruação, 

foi de 7 ± 5 anos (n=30). O peso corporal foi de 75,06 ± 10,37 kg (n=30) e índice 

de massa corporal (IMC) de 29,34 ± 3,70 kg/m² (n=30). Em relação aos níveis 

glicêmicos, a média de glicemia foi de 111,1 ± 14,8 mg/dL (n=30). Ao avaliar os 

dados iniciais descritos na tabela 1, agrupados com n=15, não houve diferença 

Figura 6: Diagrama de fluxo do ensaio clínico. 
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estatística entre nenhuma das variáveis. A grande maioria das voluntárias do 

estudo apresentavam níveis de glicose na faixa pré-diabetes (Tabela 1). 

Em relação ao nível de atividade física, 63,3% das voluntárias eram 

inativas, sendo 8 do grupo canela e 11 do grupo placebo e 33,7% praticantes de 

atividade física leve, sendo 7 do grupo canela e 4 do grupo placebo (que 

corresponde atividades do tipo caminhadas curtas e atividades domésticas como 

lavar a louça, passar roupa, varrer quintal, cozinhar entre outras). Quanto a 

adesão ao suplemento durante as 8 semanas de tratamento, o grupo canela teve 

uma média de 96,04% de adesão e o grupo placebo 95,4%, concluindo que os 

dois grupos de intervenção tiveram ótima adesão ao suplemento.  

 

   Tabela 1: Características basais das voluntárias avaliadas. 

 Resultados são expressos como média ± desvio padrão, n=15 para cada grupo. Utilizou-se o 

teste t de Student não pareado para variável quantitativa idade cujos dados apresentaram 

distribuição normal e o teste Mann-Whitney para variáveis quantitativas (Tempo de menopausa, 

Peso corporal, Estatura, Índice de massa corporal e Glicemia) cujos dados não apresentaram 

distribuição normal.  

 

6.2 Dados antropométricos, composição corporal e glicemia  

 Dados antropométricos, composição corporal e glicemia são mostradas 

na tabela 2 pré (T2) e pós (T3) 8 semanas de suplementação em mulheres na 

pós menopausa. Não houve diferença significativa nos parâmetros de % gordura 

total, % de massa livre de gordura, massa livre de gordura e glicemia. No 

entanto, observamos o aumento significativo de peso (p=0,001) e 

consequentemente IMC (p=0,001) no grupo placebo e de massa gorda no grupo 

placebo (p=0,008) e canela ( p=0,047) 

Variáveis Placebo                   Canela   p-valor 

Idade (anos) 54 ± 2 52 ± 4 0,062 

Tempo de menopausa (anos) 7 ± 6 7 ± 5 0,812 

Peso corporal (kg)  76,45 ± 11,58 73,66 ± 9,19 0,604 

Estatura (m) 1,61 ± 0,05 1,59 ± 0,06 0,406 

Índice de Massa Corporal (kg/m²) 29,62 ± 3,78 29,06 ± 3,73 0,548 

Glicemia (mg/dL) 105,5 ± 10,3 116,7 ± 16,6 0,096 

Pré-diabéticas (%) 66,6 73,33  
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Tabela 2: Dados antropométricos, composição corporal e glicemia pré (T2) e pós 
(T3) 8 semanas de suplementação do grupo placebo e canela 

 

IMC - índice de massa corporal; MLG - massa livre de gordura. Resultados são expressos como 

média ± desvio padrão, n =15 para cada grupo. Utilizou-se o teste t de Student pareado para 

variáveis quantitativas (% de Gordura, % MLG e MLG) cujos dados apresentaram distribuição 

normal e o teste Wilcoxon para variáveis (Peso, IMC, Massa gorda e Glicemia) cujos dados não 

apresentaram distribuição normal. 

 

 

 Posteriormente analisamos os dados antropométricos, composição 

corporal e glicemia pré (T2) e pós (T3) 8 semanas de suplementação em 

mulheres na pós menopausa do grupo placebo e canela na forma de delta e 

desvio padrão, seguido estatisticamente do p-valor de cada variável (Tabela 3). 

 

 
 
Tabela 3:  Dados antropométricos, composição corporal e glicemia expressos 
em delta do grupo placebo e canela. 
 

Variáveis Placebo Canela 

 Pré Pós p- 

valor 

Pré Pós p-

valor 

Peso (kg) 76,45±11,58 77,59±11,71 0,001 73,66±9,19 74,22±8,80 0,088 

IMC (kg/m²) 29,62 ± 3,78 30,07 ± 3,83 0,001 29,06±3,73 29,28±3,60 0,088 

% de gordura 42,6 ± 5,2 43,4 ± 4,9 0,064 43,1 ± 4,7 44,0 ± 4,6 0,051 

% de MLG 57,4 ± 5,2 56,6 ± 4,9 0,064 56,9 ± 4,7 56,0 ± 4,6 0,051 

Massa gorda (kg) 32,9 ± 8,8 34,0 ± 8,7 0,008 31,9 ± 6,6 32,8 ± 6,3 0,047 

MLG (kg) 43,4 ± 4,0 43,5 ± 4,3 0,711 41,7 ± 4,6 41,4 ± 4,6 0,229 

Glicemia (mg/dL) 105,5 ± 10,3  104,9 ± 9,5 0,432 116,7 ± 

16,6      

126,5 ± 

32,3 

0,234 

Variáveis Delta placebo          Delta canela         p-valor 

Peso (kg) 1,14 ± 0,96 0,56 ± 1,2 0,1548 

IMC (kg/m²) 0,45 ± 0,38 0,23 ± 0,49 0,1791 
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IMC - índice de massa corporal. Resultados são expressos como delta média ± desvio padrão, 

n=15 para cada grupo. Utilizou-se o teste t de Student não pareado para todas as variáveis da 

tabela cujos dados apresentaram distribuição normal. 

 

 A seguir, analisamos o perfil alimentar das voluntárias, obtido por meio do 

recordatório alimentar de 24 horas, antes e após 8 semanas de suplementação. 

Os valores absolutos estão expressos na tabela 4, e os valores em delta no 

grupo placebo e canela apresentados na tabela 5.  

 

Tabela 4: Perfil alimentar das voluntárias em pré (T1) e pós (T3) 8 semanas de 
suplementação do grupo placebo e canela. 

 

VET- Valor energético total, CHO - carboidrato, PTN- proteína, LIP - Lipídios.  Resultados são 

expressos como delta média ± desvio padrão, n =15 para cada grupo.  Utilizou-se o teste 

Wilcoxon para todas as variáveis da tabela cujos dados apresentaram distribuição não normal.  

 

Tabela 5: Perfil alimentar do grupo placebo e canela expressos em delta. 

  Variáveis   Delta placebo  Delta canela   p-valor   

VET (Kcal) 179,7 ± 531,7 -272,8 ± 1021 0,1873 

CHO (g) 18,2 ± 69,3 -32,1 ± 161,7 0,6128 

PTN (g) 16,2 ± 59,2 -35,7 ± 102,5 0,1847 

LIP (g) 4,7 ± 24,5 0,7 ± 26,8 0,6073 
VET- Valor energético total, CHO - carboidrato, PTN - proteína, LIP - Lipídios. Resultados são 

expressos como delta média ± desvio padrão, n =15 para cada grupo. Utilizou-se o teste t de 

Student não pareado para todas as variáveis quantitativas da tabela cujos dados apresentaram 

distribuição normal com exceção a variável (VET – delta canela) que utilizou o teste Mann-

Whitney cujo dado não apresentou distribuição normal.  

 

% de gordura 0,79 ±1,51 0,91 ± 1,64 0,8367 

% de massa livre de gordura -0,79 ± 1,51 -0,91 ± 1,64 0,8367 

Massa gorda (kg) 1,08 ± 1,19 0,90 ± 1,66 0,7401 

Massa livre de gordura (kg) 0,01 ± 1,0 -0,31 ± 0,94 0,2643 

Glicemia (mg/dL) -0,60 ± 14,17 0,46 ±17,81 0,1675 

Variáveis  
 Placebo   Canela  

Pré  Pós    p-valor Pré Pós   p-valor 

VET (Kcal)  1281,2±452,8 1460,9±467,2 0,173 1777,5±1111,0 1504,8±499,3  0,394 

CHO (g) 159,4 ± 47,4 177,5 ± 59,7 0,460 215,5 ± 166,1 183,3 ± 75,0  0,776 

PTN (g) 66,3 ± 32,9 82,5 ± 47,6 0,427 105,2 ± 96,8 69,5 ± 29,0  0,363 

LIP (g)  42,1 ± 22,9 46,8 ± 25,1 0,427 54,10 ± 30,9 54,8 ± 29,3  0,865 
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6.3 Concentração sérica de progesterona 

Em relação a concentração sérica de progesterona observamos uma 

redução significativa de 70% (p = 0,0126) no grupo placebo (Figura 7A), e um 

aumento não significativo de 78% no grupo canela  (Figura 7B) após 8 semanas 

de suplementação. Além disso, quando comparamos os deltas, identificamos 

uma diferença significativa (p= 0,0087) do grupo canela em relação ao grupo 

placebo (Figura 7C).  

 

Figura 7: Concentração sérica de progesterona. Concentração sérica de progesterona antes 

(pré) e após (pós) a suplementação no grupo placebo (A) ou com 2g de canela em pó (B) durante 

8 semanas. A concentração final (pós) subtraída da concentração inicial (pré) de progesterona, 

expressa como delta encontra-se no gráfico C. n =9 para grupo placebo, n= 11 para grupo canela. 

Dados expressos como média ± desvio padrão. Para a variável progesterona, utilizou-se o teste 

t de Student pareado para os grupos de intervenção e teste t de Student não pareado no delta 

cujos dados apresentaram distribuição normal.  
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6.4 Concentrações séricas de marcadores do balanço oxidativo  

Em relação as concentrações séricas da atividade da glutationa 

peroxidase não encontramos diferença significativa de tempo pré com pós no 

grupo placebo e canela após 8 semanas de suplementação em mulheres na pós- 

menopausa (Figura 8A e B) e nenhuma diferença significativa observada na 

comparação dos deltas entre os grupos placebo e canela (Figura 8C).  

 

 

Figura 8: Concentração sérica da atividade da glutationa peroxidase. Concentração sérica da 
atividade da glutationa peroxidase antes (pré) e após (pós) a suplementação no grupo placebo 
(A) ou com 2g de canela em pó (B) durante 8 semanas. A concentração final (pós) subtraída da 
concentração inicial (pré) da atividade da glutationa peroxidase, expressa como delta encontra-
se no gráfico C. n=13 para ambos os grupos. Dados expressos como média ± desvio padrão. 
Para variável glutationa peroxidase, utilizou-se teste-t de Student no grupo placebo, cujos dados 
apresentaram distribuição normal, teste de Wilcoxon no grupo canela e teste Mann Whitney no 
delta cujo dados não apresentaram distribuição normal.  
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Em relação a concentração sérica de tióis totais, não encontramos 

diferença significativa de pré com pós no grupo placebo e canela após 8 

semanas de suplementação em mulheres na pós-menopausa (Figura 9A e B), 

também não encontramos nos valores expressos em delta de cada grupo do 

estudo (Figura 9C).  

 

Figura 9: Concentração sérica de tióis totais. Concentrações séricas de tióis totais antes (pré) e 
após (pós) a suplementação no grupo placebo (A) ou com 2g de canela em pó (B) durante 8 
semanas. A concentração final (pós) subtraída da concentração inicial (pré) de tióis totais 
expressa como delta encontra-se no gráfico C. n =14 para placebo, n= 13 para canela. Dados 
expressos como média ± desvio padrão. Para a variável tióis totais, utilizou-se o teste de 
Wilcoxon no grupo placebo, cujo dados não apresentaram distribuição normal, teste t de Student 
pareado no grupo canela e não pareado no delta cujos dados apresentaram distribuição normal.  
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Em relação a concentração sérica de proteína carbonilada, não 

encontramos diferenças significativas quando comparado o tempo pré com pós 

8 semanas de suplementação em mulheres na pós-menopausa nos grupos de 

estudo (Figura 10A e B). Também não foi observada diferença significativa 

quando comparado o delta do grupo placebo com canela, conforme mostrado na 

Figura 10C.  

 

 

Figura 10: Concentração sérica de proteínas carboniladas. Concentração sérica de proteínas 
carboniladas antes (pré) e após (pós) a suplementação no grupo placebo (A) ou com 2g de 
canela em pó (B) durante 8 semanas. A concentração final (pós) subtraída da concentração 
inicial (pré) de proteínas carboniladas expressa como delta encontra-se no gráfico C. n= 13 para 
o grupo placebo, n =11 para o grupo canela. Dados expressos como média ± desvio padrão. 
Para a variável proteína carbonilada, utilizou-se o teste t de Student pareado no grupo placebo 
e canela e não pareado no delta cujos dados apresentaram distribuição normal.    
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6.5 Correlações das variações da concentração sérica de progesterona 

com marcadores do balanço oxidativo.  

Em relação as correlações séricas do delta da progesterona com os 

marcadores do balanço oxidativo, também não encontramos diferença 

significativa no grupo placebo e no grupo canela, conforme mostrado na Figura 

11. 
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Figura 11: Correlações das variações nas concentrações séricas de progesterona com 
marcadores do balanço oxidativo. Correlações do delta da progesterona com atividade sérica da 
glutationa peroxidase (Figura A e D), concentração sérica de tióis totais (Figura B e E) e de 
proteinas carboniladas (Figura C e F) após o período de intervenção. n= 8 para o grupo placebo 
e n=8-10 para o grupo canela. Dados expressos como média ± desvio padrão.    
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7. DISCUSSÃO  

O presente estudo fornece informações sobre dados antropométricos, 

composição corporal, glicemia de jejum, progesterona e status oxidativo após 8 

semanas de suplementação com 2g de canela em pó ou celulose em mulheres 

na pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade. As voluntárias tiveram idade 

média de 53 anos e o tempo médio de menopausa questionado a partir da data 

da última menstruação foi de 7 anos, sendo 46 anos a idade média de ocorrência 

da menopausa no nosso estudo. Esse achado corrobora com o estudo de 

Fonseca e colaboradores (2017) que observaram a idade média de entrada da 

menopausa em mulheres brasileiras por volta de 48 anos. Comparando com 

outros achados, a idade média de entrada da menopausa descrita no estudo de 

Moore e colaboradores (2017), foi de 52 anos, enquanto no estudo de de Kat e 

colaboradores (2017) foi de 51 anos. Nesse sentido, podemos sugerir que a 

entrada da menopausa seja mais precoce em mulheres brasileiras. Em relação 

a atividade física, 63,3% foram classificadas como inativas e 33,7% praticantes 

de atividade física leve. Semelhante no estudo de Silva e colaboradores (2016), 

os autores observaram uma prevalência de inatividade física em torno de 50 a 

70% em mulheres brasileiras na pós-menopausa.  

Em relação as análises antropométricas, observamos o aumento 

significativo de peso e consequentemente de IMC no grupo placebo. Em 

contrapartida, não observamos alterações significativas nesses dados no grupo 

canela após a intervenção. Alguns estudos têm relatado que a suplementação 

de canela a curto prazo tem efeitos benéficos sobre peso e composição corporal. 

Recentemente no estudo realizado por Borzoei e colaboradores (2018), a 

ingestão diária de 1,5g de canela em pó por 8 semanas em mulheres com 

síndrome do ovário policístico com sobrepeso ou obesidade resultaram em 

redução significativa de peso corporal quando comparado ao grupo placebo. 

Esse efeito também foi observado no estudo de Vafa e colaboradores (2012), 

em doses ainda maiores de suplementação no mesmo espaço de tempo. Os 

resultados obtidos mostraram reduções significativas de peso e IMC após a 

suplementação diária de 3g de canela em pó em voluntários diabéticos tipo 2, 

comparado aos valores basais (iniciais) do grupo. No presente estudo, não 

identificamos alteração significativa de peso corporal nas voluntárias 

suplementadas com canela, mas um aumento significativo no grupo placebo o 
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que poderia sugerir que a especiaria tenha um efeito protetor no ganho de peso 

corporal em mulheres pós-menopausa. 

Entretanto, ao avaliarmos a massa adiposa pela técnica de pletismografia, 

identificamos um aumento significativo de massa gorda em ambos os grupos, o 

que mostrou que a intervenção com canela, apesar de ter amenizado o ganho 

de peso corporal, não foi capaz de evitar o acumulo de gordura total do corpo. 

Entretanto, esta técnica não nos permitiu identificar se este ganho, em ambos os 

grupos, ocorreu nos compartimentos subcutâneo e/ou visceral, o que pode ter 

diferentes impactos metabólicos. Sabe-se que independente da menopausa, as 

mulheres tendem a ganhar peso com a idade resultante de alterações 

fisiológicas do envelhecimento, como o ganho de massa adiposa, perda de 

massa magra e assim redução do metabolismo basal (Varady et al., 2018). 

Estudos com suplementação com canela, na faixa de 1 a 3g por 3 a 4 meses, 

mostram redução de massa adiposa, porém é importante notar que os efeitos 

observados da canela na literatura são investigados em sua maioria com 

população mista (Jain et al., 2017; Zare et al., 2018), mas não em mulheres na 

pós-menopausa. A menopausa traz consequências negativas para a fisiologia 

da mulher como a depleção de hormônios sexuais que promove o rápido 

aumento de massa gorda e a redistribuição de gordura corporal da região 

periférica para abdominal apresentando assim um padrão ginóide de distribuição 

de gordura (Giannini et al., 2018). A partir da 3º década de vida, a composição 

corporal da mulher sofre modificações como o aumento de massa gorda (1,5 a 

2,5kg) e diminuição de massa magra (1 a 1,5 Kg) por década (Rudman, 1985). 

Portanto, é provável que a condição da menopausa atue interferindo na ação da 

canela sobre a composição corporal. Então, é possível que doses mais altas de 

canela ou um período mais longo de intervenção possam ser necessários para 

obter o efeito na adiposidade de mulheres na pós-menopausa. 

O estilo de vida e fatores comportamentais influenciam o ganho de peso 

especificamente de massa gorda (Varady et al., 2018). Entretanto, na avaliação 

do consumo energético do estudo, não encontramos diferenças significativas 

após a intervenção em ambos os grupos. Alguns estudos em humanos 

investigaram o efeito da canela ou componentes isolados sobre saciedade e 

hormônios orexigênicos e anorexigênicos, com resultados contraditórios. 

Hlebowicz e colaboradores (2007, 2009) mostraram que a ingestão de uma única 
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dose de 1, 3 ou 6g de canela em pó, não modificaram a saciedade em indivíduos 

saudáveis, o que esteve de acordo com a não alteração na concentração sérica 

de grelina, porém identificaram aumento na concentração sérica do peptídeo 

semelhante ao glugagon tipo 1 (GLP-1). Por outro lado, o estudo recente de 

Hochkogler e colaboradores (2018) identificaram que a ingestão de dose única 

de cinamil isobutirato, componente bioativo da canela, aumentou a saciedade de 

homens saudáveis, sem promover alteração na concentração sérica de grelina 

ou peptídeo YY. Estudos crônicos que avaliem saciedade em humanos são 

escassos. A ingestão de canela (1,5g por 8 semanas) por mulheres com ovário 

policístico e sobrepeso apresentaram redução do consumo total de energia após 

a intervenção (Borzoei et al., 2018). Portanto, o papel da canela sobre controle 

da ingestão alimentar precisa ser melhor investigado. 

Dos efeitos metabólicos da canela mais bem descritos e estudados está 

o hipoglicemiante, pelo qual muitos autores sugerem o uso terapêutico da 

especiaria como um adjuvante no tratamento do diabetes (Akilen et al., 2012; 

Ranasinghe et al., 2012). Entretanto, em nosso estudo não encontramos 

diferenças significativas após a intervenção com canela, incluindo a comparação 

do delta em relação ao grupo placebo. Alguns estudos sugerem que os efeitos 

positivos da suplementação com canela sobre a homeostase glicêmica sejam 

mais evidentes em indivíduos diabéticos com mal controle glicêmico ou obesos, 

e em nosso estudo as voluntárias em sua maioria estavam na faixa de sobrepeso 

e pré-diabéticas, o que pode ter influenciado no resultado obtido. No estudo 

realizado por Talaei e colaboradores (2017) com pacientes diabéticos com 

sobrepeso e uso de medicamento hipoglicemiante, ou seja, com bom controle 

glicêmico, não foram encontradas diferenças significativas em medidas de 

glicemia de jejum e hemoglobina glicada após a suplementação diária de 3g de 

canela em pó por 8 semanas. Além disso, mulheres com síndrome do ovário 

policístico somente com sobrepeso foram suplementadas diariamente com 1,5g 

de canela em pó durante 12 semanas, e não foram observadas diferenças 

estatísticas em medidas de glicemia de jejum e glicemia pós-prandial após 

intervenção (Hajimonfarednejad et al., 2018). Além do que, o estado pós-

menopausa pode contribuir para a menor resposta aos efeitos hipoglicemiantes 

da canela. Já que no estudo descrito por Vanschoonbeek e colaboradores 

(2006), os autores não observaram melhoras na glicemia de jejum em mulheres 
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na pós-menopausa obesas e diabéticas tipo 2 após a suplementação diária de 

1,5g de canela em pó por 6 semanas.  

Além de influenciar diversos parâmetros metabólicos, a canela e seus 

componentes bioativos também são capazes de modular vários sistemas 

hormonais, incluindo a insulina (Qin et al 2003; Anderson et al., 2016), grelina 

(Camacho et al., 2015), leptina (Shatwan et al 2013; Lopes et al., 2015), 

hormônios tireoideanos (Gaique et al., 2016) e hormônios sexuais (Bento-

Bernardes et al., 2017; Iwaoka et al., Hajimonfarednejad et al., 2018). Dentre os 

efeitos sobre hormônios sexuais, destaca-se a ação sobre a progesterona, foco 

do presente estudo. Ao analisarmos a concentração sérica deste hormônio, 

observamos uma redução significativa de 70% no grupo placebo e um aumento 

não significativo de 78% nos valores das voluntárias suplementadas com canela. 

Contudo, ao compararmos os deltas do grupo placebo e canela, percebemos um 

aumento significativo nos valores das voluntárias suplementadas com canela, 

sugerindo que a especiaria foi eficaz em evitar a queda, e possivelmente 

estimular, os níveis séricos de progesterona em mulheres na pós-menopausa. 

Como nossas voluntárias estão na pós-menopausa, o incremento observado no 

grupo canela deve-se a um estímulo na glândula adrenal, fonte de esteroides 

sexuais após a falência ovariana (Caufriez et al., 2017). Estudo in vitro conduzido 

por Iwaoka e colaboradores (2010) mostraram que o cinamaldeído, principal 

componente ativo da canela, estimulou a secreção de progesterona em células 

adrenais humanas de maneira dose dependente, sem alterar a secreção de 

androgênios ou estrógenos. Já no estudo descrito por Bento-Bernardes e 

colaboradores (2017), foi observado que a ingestão de extrato aquoso de canela 

por 20 dias durante a lactação de ratas elevou a concentração sérica de 

progesterona nas lactantes sem alterar as concentrações séricas de estradiol. 

Sendo assim, nosso estudo reforça o conhecimento de que a canela é um 

estimulador da secreção de progesterona pela glândula adrenal. Apesar de não 

termos quantificado os níveis séricos de estradiol, é provável que a especiaria 

não tenha influenciado este hormônio. Entretanto, um possível efeito sobre o 

metabolismo hormonal periférico, como o estimulo à aromatase em tecidos como 

ósseo e tecido adiposo branco, não pode ser descartado.  

Os benefícios e malefícios relacionados tanto ao aumento ou diminuição 

nos níveis de progesterona na pós-menopausa ainda são muito controversos na 
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literatura. No que diz respeito aos pontos positivos, sabe-se que a osteoporose 

é acentuada na pós-menopausa devido a falência ovariana e a progesterona 

parece desempenhar um papel importante na prevenção da perda óssea durante 

a fase da perimenopausa. Recentemente, uma metanálise realizada por Prior 

(2018) mostrou que a progesterona possui efeitos de aumentar a densidade 

mineral óssea quando combinada a agentes anti-reabsortivos. No entanto, mais 

estudos clínicos são necessários para confirmar este papel. A progesterona 

também possui efeitos benéficos no tratamento de sintomas vasomotores e 

distúrbios do sono que são comuns na menopausa (Hitchcock e Prior, 2012; Prior 

e Hitchcock, 2012). Além disso, este hormônio possui ações neuroprotetoras em 

muitos modelos de doenças, como a doença de Alzheimer, acidente vascular 

cerebral, lesão da medula espinhal, lesão cérebro traumática entre outras 

desordens associadas a redução de hormônios sexuais decorrente do 

envelhecimento e a vulnerabilidade do cérebro a essas doenças (Merchenthaler 

et al. 2003; José Perez-Alvarez e Wandosell 2016, Schumacher et al. 2016). 

Esses efeitos neuroprotetores são atribuídos a ação anti-inflamatória e redução 

do dano oxidativo (Roof et al., 1997; Pettus et al., 2005). Apesar da variação 

positiva que observamos na concentração sérica de progesterona em relação as 

voluntarias controle não ter sido de grande intensidade, não podemos descartar 

uma possível importância fisiológica deste achado para as mulheres na pós-

menopausa, e mais estudos neste sentido serão necessários. 

A progesterona parece desempenhar um papel importante no estresse 

oxidativo, mas ainda não é claro pela literatura se os efeitos são de ação 

antioxidante ou indutora do estresse oxidativo (He et al., 2011; Cai et al., 2015; 

Yuan et al., 2016). Além do mais, a canela possui propriedades antioxidantes 

(Ranjbar et al., 2006). Nesse sentido, analisamos alguns parâmetros de defesa 

enzimática e não enzimática e marcadores relacionados ao estresse oxidativo 

no qual a canela ou a progesterona poderiam influenciar. Ao avaliarmos as 

concentrações séricas da atividade da glutationa peroxidase, não encontramos 

diferenças significativas nos grupos placebo e canela e nem na comparação dos 

deltas dos grupos. O efeito antioxidante da canela em especial sobre atividade 

da GPx, é observado tanto em animais e humanos, saudáveis ou diabéticos e 

de ambos os sexos. Estudos conduzidos com animais diabéticos de ambos os 

sexos tratados com canela em pó ou cinamaldeído mostraram aumento 
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significativo da atividade da enzima no soro e tecidos como pâncreas e fígado 

(Kim et al., 2006; Hosni et al., 2017; Beji et al., 2018). No estudo realizado por 

Sahib e colaboradores (2016), indivíduos diabéticos, de ambos os sexos tiveram 

aumento significativo de glutationa sérica após serem suplementados com 1g de 

canela em pó durante 12 semanas. No estudo realizado por Chaudhary e 

colaboradores (2012), tanto indivíduos saudáveis quanto diabéticos, de 

população mista, tiveram aumento significativo da atividade da GPx após serem 

suplementados com 3g de canela em pó durante 30 dias. Em contrapartida, o 

estudo de Roussel e colaboradores (2009) não observou alteração da atividade 

da GPx em eritrócitos de indivíduos pré-diabéticos, dado semelhante aos nossos 

resultados. É importante ressaltar que essa medida nunca foi realizada em 

mulheres na pós-menopausa suplementadas com canela. 

Em relação aos níveis de tióis, não encontramos diferenças significativas 

em nenhum dos grupos. Somado a isso, não encontramos diferenças 

significativas nos valores de delta do grupo placebo e canela. Os tióis são 

moléculas que contém grupos de sulfidrilas (SH) que atuam como antioxidantes 

por meio de doações de prótons ao ambiente sob condições de estresse 

oxidativo, tornando a sua forma oxidada (Poole, 2015). Apesar de muitos estudos 

investigarem os efeitos antioxidantes da canela, existem poucos que mostram 

sua ação em marcadores como tióis. O estudo realizado por Dehaghan e 

colaboradores (2014), mostrou que a canela atua como potente antioxidante no 

exercício físico agudo exaustivo em ratos. Os resultados obtidos mostraram que 

os ratos exercitados e suplementados com extrato de casca de canela por 8 

semanas tiveram níveis significativos aumentados de tióis no plasma quando 

comparados aos ratos sedentários. Em humanos, no estudo realizado por 

Roussel e colaboradores (2009), níveis de tióis plasmáticos aumentaram em 

população mista jovem com sobrepeso ou obesidade e com a homeostase 

glicêmica alterada após terem sido suplementadas com 500 mg de extrato 

aquoso concentrado de canela após 12 semanas. Em concordância a esse 

achado, o estudo descrito por Ranjbar e colaboradores (2006), mostraram que 

em população mista saudável que ingeriram chá de canela (100mg em 30 mL de 

água) por 2 semanas tiveram resultados significativos e mais expressivos nos 

níveis de tióis plasmático e poder antioxidante quando comparado ao grupo 

controle que recebeu chá regular. Em contrapartida, em nosso estudo não foram 
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observadas diferenças significativas nos níveis séricos de tióis após a 

suplementação com canela. Dados recentes mostram que os maiores níveis de 

estresse oxidativo são encontrados em mulheres na pós-menopausa do que na 

pré-menopausa visto que o estresse oxidativo e a inflamação crônica de baixo 

grau são alterações comuns na pós-menopausa, independentemente do peso 

corporal (Santo Signorelli et al., 2006; Alvehus et al., 2012; Cakir et al., 2016). 

Nesse sentido, tem sido mostrado uma redução nos níveis de tióis totais 

dependente da idade como mecanismo de defesa antioxidante (Hernanz et al., 

2000). Assim, o nível de estresse oxidativo influencia os níveis de tiós totais e 

apesar da canela ter efeitos antioxidantes descritos na literatura, pode-se 

questionar se o tempo e a dosagem não foram suficientes ou estado de pós-

menopausa ou a condição metabólica levou a não resposta deste parâmetro. 

Sendo assim mais estudos que aborde o efeito da canela sobre este marcador 

na pós-menopausa.  

  Foram analisados os níveis de proteínas carboniladas, mas não foram 

observados diferenças significativas nos grupos placebo e canela, bem como 

nos dados de comparação dos deltas de cada grupo. Até o momento, estudos 

em humanos suplementados com canela que avalie este parâmetro não foram 

encontrados. No entanto, no estudo in vitro realizado por Adisakwattana e 

colaboradores (2012), observaram que adição de frutose à albumina bovina 

aumentou significativamente a formação de albumina carbonilada. Entretanto, a 

adição de ácido cinâmico à solução de albumina bovina tratada com frutose, 

suprimiu significativamente a formação deste marcador. Além disso, os possíveis 

mecanismos subjacentes sejam a inibição da glicação de proteínas pelo ácido 

cinâmico cuja reação química não enzimática resulta na formação de produtos 

de amadori e em seguida produtos finais de glicação avançada (AGES) 

altamente oxidáveis (Adisakwattana, 2017).  Já no estudo realizado por Azab e 

colaboradores (2011) conduzido com animais irradiados, eles observaram que a 

administração da canela antes da irradiação e durante o período de exposição a 

irradiação, reduziu significativamente as proteínas carboniladas no fígado 

comparado aos ratos somente irradiados. Além disso, o estudo observou 

melhoras significativas em marcadores inflamatórios, como TNF-α, sugerindo 

que a supressão de mediadores pró-inflamatórios e redução das EROS previne 

ativação de NFK-B. Nesse sentido, visto que a inflamação está correlacionada 
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com estresse oxidativo e as voluntárias do estudo não apresentaram melhoras 

na composição corporal ou parâmetros antropométricos, é possível que o perfil 

inflamatório não tenha alterado o que pode ter influenciado a não alteração de 

parâmetros de carbonilação e tióis. 

Por fim, hipotetizamos que o possível aumento nas variações das 

concentrações séricas de progesterona no grupo canela poderiam se 

correlacionar positivamente com mecanismos de defesa antioxidante e 

negativamente com danos oxidativos. No entanto, não encontramos nenhuma 

correlação entre as variações da progesterona com marcadores do balanço 

oxidativo nos grupos placebo e canela. Portanto, esse conjunto de dados 

sugerem que o balanço oxidativo não foi influenciado nem pela canela 

(diretamente ou indiretamente) e nem pelas brandas variações da progesterona 

nas mulheres pós-menopausadas. Além disso, as variações de peso e massa 

gorda observadas nos grupos após a intervenção, não refletiram em mudanças 

no balanço oxidativo das voluntárias.  

Podemos citar como limitações do estudo, o número de voluntárias que 

participaram da pesquisa. Destacamos que os critérios de exclusão incluíam o 

uso de fármacos, inclusive reposição com hormônios sexuais. Uso de fármacos 

hipolipemiantes, hipoglicemiantes e hipotensores são frequentemente usados 

por mulheres na pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade, de forma que 27 

voluntarias interessadas em participar do estudo foram excluídas por este 

critério. Porém, diversos estudos clínicos que investigam o impacto da canela 

utilizaram número amostral semelhante ao nosso (Ziegenfuss et al.,2006; 

Hlebowicz et al., 2007; 2009; Roussel et al., 2009; Sahib, 2016). Outra limitação 

importante foi o fato das voluntárias, em sua grande maioria, estarem na faixa 

de pré-diabetes. Estudos recentes sugerem que os efeitos metabólicos da 

canela, com destaque para o hipoglicêmico, são observados de forma mais 

robusta em indivíduos com maiores distúrbios metabólicos (Zare et al., 2018). 

Porém, as voluntárias com distúrbios mais robustos faziam uso de 

medicamentos diversos e não puderam participar do nosso estudo. Por fim, não 

podemos descartar que a possibilidade de que doses maiores de canela e/ou 

tempos mais prolongados de intervenção poderiam contribuir com resultados 

expressivos nos parâmetros estudados. 
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8. CONCLUSÃO 

Com base em nossos resultados concluímos que: 

 A suplementação com canela teve um efeito protetor no ganho de peso 

em mulheres na pós-menopausa. 

 

 Após a intervenção com canela não identificamos alterações nos 

parâmetros glicêmicos em mulheres pós-menopausa. 

 

 A suplementação com canela foi eficaz em evitar a queda da progesterona 

em mulheres pós-menopausa. 

 

 A canela não alterou o balanço oxidativo em mulheres na pós-

menopausa. Além disso, as variações dos níveis séricos da progesterona 

não se correlacionaram com os parâmetros do balanço oxidativo 

investigados. 

 

 Em suma, alguns desfechos desfavoráveis da menopausa podem ser 

amenizados, como o ganho de peso corporal e a queda progressiva da 

progesterona, pela ingestão diária da canela. No entanto, com nossos 

dados atuais não é possível afirmar que a especiaria seja uma alternativa 

terapêutica eficaz para o uso na menopausa, e apesar de não causar 

nenhum malefício às voluntárias, os efeitos observados foram brandos e 

restritos a alguns parâmetros. 

 

 

9. PERSPECTIVAS FUTURAS 

- Pretendemos quantificar a concentração sérica de estradiol. 
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APÊNDICE 2 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do Projeto de Pesquisa: ‘’Efeito da suplementação com canela 

(Cinnamomum sp) na composição corporal, perfil lipídico, glicemia, perfil 

hormonal, pressóricos e marcadores infamatórios em adolescentes e adultos 

com sobrepeso e obesidade’’.  

  

Pesquisadores Responsáveis: Dra. Karen de Jesus Oliveira e Dra. Manuela 

Dolinsky  

  

Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Universidade 

Federal Fluminense – UFF  

  

Nome do voluntário: ______________________________________________ 

Idade:_________________ RG: _____________________  

  

O Senhor (a) está sendo convidado a participar da pesquisa ‘’Efeito da 

suplementação com canela (Cinnamomum sp) na composição corporal, perfil 

lipídico, glicemia, perfil hormonal, pressóricos e marcadores infamatórios em 

adolescentes e adultos com sobrepeso e obesidade’’, sob a responsabilidade 

das pesquisadoras Dra. Karen de Jesus Oliveira e Dra. Manuela Dolinsky. Esta 

pesquisa tem por objetivo realizar prescrições dietéticas coadjuvante com 

orientações nutricionais. Haverá a distribuição de cápsulas contendo canela ou 

placebo para serem ingeridas diariamente no período de 8 semanas. Além disso, 

será realizada coleta de amostra de sangue para avaliação do perfil bioquímico, 

dosagens hormonais e perfil inflamatório. Amostras de 10 mL de sangue serão 

obtidas após jejum noturno de 12 horas. A coleta de amostras será realizada em 

duas etapas: T2- coleta basal- antes da intervenção e T3 - 8 semanas após o 
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início do estudo. A coleta de sangue será realizada por técnico habilitado no 

Ambulatório de Nutrição Funcional da Faculdade de Nutrição Emílio de Jesus 

Ferreiro, através de punção venosa com seringa descartável; sendo observados 

os cuidados técnicos na coleta da amostra. Também será realizado a medição 

do metabolismo basal e avaliação da composição corporal. Para tanto, será 

medida a taxa metabólica basal que corresponde à quantidade de calorias 

gastas durante o repouso e a composição corporal que consiste na determinação 

da quantidade de gordura corporal, de osso e de músculo em uma amostra de 

50 adolescentes e adultos (entre 15 e 60 anos de idade), homens e mulheres 

residentes na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Será necessária uma visita do 

Senhor (a) ao LANUFF - Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da 

UFF; nas quais as seguintes medidas serão realizadas: peso corporal, altura, 

circunferência abdominal. O seu peso será medido em uma balança especial, 

parecida com uma balança de banheiro, por onde passará uma corrente elétrica 

muito fraca, que não é possível ser notada, ao contato dos pés na base da 

balança. Todas estas medidas serão tomadas num consultório com a presença 

de uma outra pessoa que ajudará na anotação das medidas. Para essas 

medidas será usada uma roupa padronizada de lycra fornecida pelo laboratório. 

Nesta ocasião, também serão feitas medidas metabólicas. Para a medida do 

metabolismo basal, o Senhor (a) deverá permanecer deitado em uma cadeira 

reclinável numa sala sem claridade e com a temperatura controlada por um total 

de aproximadamente 25 minutos. A medida será feita através de um aparelho 

que mede a respiração e para a qual se usa um capacete que envolverá a sua 

cabeça durante todo este tempo. A composição corporal será medida por um 

tipo de aparelho de Raio-X de baixa radiação, para esta medida o Senhor 

permanecerá vestido e deitado na cama do aparelho que fará uma fotografia de 

seu corpo inteiro. Esta medida terá duração de aproximadamente 10 minutos e 

é indolor. A medida feita por este aparelho exporá o Senhor (a) a uma dose muito 

baixa de radiação que não é prejudicial à sua saúde. Se caso você for mulher 

em idade fértil, será solicitado fazer um exame de urina no LANUFF antes de 

medir a composição corporal. Se o teste for positivo ou caso você suspeite estar 

grávida você não poderá fazer este exame e a Senhora deixará de participar do 

projeto.  A composição corporal também será realizada através de pletismografia 

de corpo inteiro (BOD POD) – A avaliação será realizada observando-se os 
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critérios descritos pelo manual do equipamento e os critérios descritos na 

literatura. O senhor será avaliado usando o mínimo de roupa possível. Será 

solicitado o uso de uma touca durante a avaliação com o intuito de prender os 

cabelos. Cada teste durará em média quatro minutos. Durante todo o teste, o 

senhor permanecerá sentado dentro do equipamento e a cada passo da 

avaliação a porta de pletismografia será aberta para dar sequência à medida. No 

último passo da avaliação, será solicitado que o senhor realize três incursões 

respiratórias; após isso, o teste será finalizado. Caso essas incursões sejam 

realizadas acima de um padrão aceitável, o próprio software do equipamento 

recusará os valores obtidos, exigindo, portanto, nova avaliação, até que a 

mesma seja considerada adequada. Para se evitar alterações indesejáveis em 

relação aos resultados, e conforme já descrito na literatura, durante a avaliação 

não será permitido o uso de objetos metálicos como brincos, anéis, correntes, 

piercing, etc. Esta medida é confortável de ser realizada, não sendo atribuído 

risco a mesma.  A participação neste estudo pode lhe trazer algum desconforto 

por necessitar de jejum de 12 horas para a medida da taxa metabólica basal, 

mas você receberá um lanche ao final dos procedimentos. Riscos associados 

com a coleta de sangue incluem dor, hematoma, ou outro desconforto no local 

da coleta. Raramente desmaio ou infecções no local de punção podem ocorrer. 

Cuidados serão tomados para minimizar esses riscos. Podem acontecer riscos 

imprevisíveis além dos mencionados, mas todas as precauções serão tomadas 

para proteger a sua segurança pessoal durante todas as fases do presente 

estudo. A informação obtida com este estudo poderá ser útil cientificamente e de 

ajuda para outros. Além disto, a informação sobre o metabolismo basal poderá 

indicar sua real necessidade de calorias e, os dados da composição corporal lhe 

informarão sobre a quantidade de gordura corporal e a massa magra que inclui 

o conteúdo de osso. A sua participação é voluntária e o Senhor (a) poderá 

desistir de participar da pesquisa e retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem que ocorra prejuízo na sua relação com os pesquisadores ou com 

a Universidade Federal Fluminense. Em qualquer etapa do estudo o Senhor terá 

acesso às pesquisadoras Dra. Karen de Jesus Oliveira e Dra. Manuela Dolinsky 

que poderão ser encontradas nos telefones listados abaixo. Qualquer 

consideração ou dúvida sobre ética da pesquisa pode ser esclarecida pelo 

pesquisador ou então pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – CCM/HUAP, 
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telefone 2629-9189 – E-mail: etica@vm.uff.br. Qualquer informação obtida nesta 

investigação será confidencial e só será revelada com a sua permissão. Os 

dados individuais obtidos nesta pesquisa não serão apresentados a ninguém. 

Os dados coletados serão retornados para o Senhor (a) pelo pesquisador 

responsável. Os dados científicos e as informações médicas resultantes do 

presente estudo poderão ser apresentados em congressos e publicados em 

revistas científicas sem a identificação dos participantes. Não haverá despesas 

pessoais para as participantes em qualquer fase do estudo. Também não haverá 

compensação financeira relacionada à sua participação.  

  

Eu, ____________________________________________________________, 

RG nº _______________________, declaro ter sido informada e concordo com 

a participação, como voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito.  

  

Niterói, _____ de ____________ de 201_  

  

_________________________                        __________________________                            

Nome do voluntário (a)                                               Assinatura do Voluntário (a)  

  

_________________________                          _________________________                           

Nome do responsável por                                    Assinatura do responsável por    

obter o consentimento                                           obter o consentimento  

  

_________________________                          _________________________                                        

Testemunha                                                           Testemunha  

  

Telefone das pesquisadoras responsáveis:  Ana Luiza Sant’ Anna (21) 

997520954; Karen de Jesus Oliveira (21) 984012609/(21)26292408; Manuela 

Dolinsky (21) 26299858 

 

 

 

 

 



 

64 

 

APÊNDICE 3 

 

 

 

FICHA CADASTRAL  
 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

1. Dados pessoais e socioeconômicos 

Nome: ________________________________________________________  

Data de Nascimento: ____/____/____ Idade: _________________anos/meses 

Cor :  branca   pardo  negro  

Estado civil:  casado (a)   viúvo(a)   solteiro (a) 

Endereço: _______________________________________________________ 

Bairro: _____________________________________ CEP:_________-______ 

Telefone: __________________ E-mail:_______________________________ 

Profissão: ____________________________ 

Escolaridade: ___________________________  Anos de Estudo : __________  

MORA COM QUEM:  PRÓPRIA FAMÍLIA   OUTROS:-

___________________________ 

Renda familiar (R$): _______ Renda per capita (R$)________ Não sabe_____ 

nº de pessoas da família:________  Chefe da família :____________________  

Escolaridade do chefe: _________  Profissão do chefe:___________________ 

Saneamento Básico:  não    sim             Casa:  própria     alugada 

Nº de cômodos totais: _________   Nº de cômodos para dormir: ____________ 

2. Anamnese 

Pressão arterial: Hipotenso  Normotenso Hipertenso 

Funcionamento intestinal:  Normal   Constipado  Diarréia  Presença de 

gases  

Número:_____ 

Data: ___/___/___ 

 

 

Número:_____ 

Data: ___/___/___ 

 

 

Número:_____ 

Data: ___/___/___ 

 

 

Número:_____ 

Data: ___/___/___ 
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Frequência entre as evacuações: Diária  Dias alternados  2 x na semana   

Outros ____________________ 

Qualidade do sono: 6 a 8 horas por dia  Mais de 8 horas ao dia    Menos 

de 6 horas ao dia 

Uso atual de suplementos:  não   sim    Qual?________________________   

Período:______________ 

Uso atual de medicamentos:  não   sim    Qual?______________________   

Período:______________ 

OBS: anticoagulantes, anti-lipidêmicos, hipoglicemiantes orais e insulina – não 

poderão participar do estudo (Critério de exclusão) 

Encontra-se no período de gestação ou lactação? NÃO   SIM 

Possui ciclo menstrual regular? NÃO SIM    

Obs: ___________________________________________________________ 

Faz uso de pílula anticoncepcional? NÃO SIM    

Qual? __________________________________________________________ 

Tem alguma doença/ alteração ginecológica? Ex. ovário policístico  

NÃO SIM   

Qual? _________________________________________________________ 

Qual a data da última menstruação? 

____________________________________ 

Possui alergia ou intolerância à algum alimento? NÃO  SIM   

Quais?__________________________________________________________ 

Tem ou já teve alteração na função tireoidiana? NÃO SIM    

Possui nódulos na tireoide?  NÃO SIM   

3. História Patológica Pregressa 

 Diabetes Tipo (I)   (II)    Anemia   

Disfunção hepática   Outras  

Qual?______________________________________________________ 

4. Hábitos e estilo de vida 

Uso de bebida alcoólica  não    sim  Quantos dias na semana? _________ 

Quantidade diária:________________ 

Tabagismo:  não    sim  Quantidade diária:__________________________ 

Pratica alguma atividade física regular:  não       sim  
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Qual? ______________________ Horas por semana: _________________ 

Faz algum serviço doméstico:  não       sim  

Qual? __________________Horas por dia  _________ por semana _________ 

Quantas horas dedica à aparelhos eletrônicos (TV,computador, celular, 

tablete...):__________________________ 

 

 

 

 

5.Dados Antropométricos 

 

DADOS T0 
data: 

___/___/__ 

T1 
data: 

___/___/__ 

T2 
data: 

___/___/__ 

T3 
data: 

___/___/__ 

Medidas/ Índice     

Peso (kg)     

Estatura (m)     

IMC (kg/m2)     

Circunferência     

Abdominal      

Cintura     

Adesão ao suplemento     
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ANEXO 1 

 


