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RESUMO 

Oliveira, Vivianne Pereira Simões de. Avaliação da composição corporal e do 
conteúdo de bactérias do gênero Lactobacillus e Enterococcus  de pacientes 
com insuficiência cardíaca antes e após o consumo de chocolate com 70% de 
cacau. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
 
 
INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca é uma doença capaz de promover disbiose 
intestinal devido à hipoperfusão tecidual, além de estar associada à presença de 
sobrepeso/obesidade. Neste sentido, uma vez que o chocolate amargo com alto  
teor de cacau parece modular a composição corporal e a microbita intestinal, faz-se 
necessário o estudo de seus efeitos na população com insuficiência cardíaca. 
OBJETIVO: Avaliar os efeitos do chocolate amargo com 70% de cacau sobre a 
composição corporal e o conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp.  em 
pacientes com insuficiência cardíaca. MÉTODOS: Pacientes atendidos na Clínica de 
Insuficiência Cardíaca Coração Valente foram incluídos no estudo por meio de 
critérios de seleção. A amostra foi distribuída por conveniência em grupo controle 
(GC;n=9) e grupo experimental (GE; n=14)). O GC foi orientado a não consumir 
chocolate e derivados durante o período de 4 semanas. O GE foi orientado a 
consumir 50g de chocolate amargo com 70% de cacau diariamente pelo mesmo 
período.  Para análise do conteúdo de polifenóis do chocolate amargo com 70% de 
cacau utilizou-se o método Folin-Ciocalteau.  Para análise da ingestão alimentar, os 
pacientes do GC e GE foram submetidos ao recordatório de 24 horas no momento 
inicial e ao final do período de acompanhamento de 4 semanas. Ambos os grupos 
foram submetidos à avaliação da composição corporal pela absorcimetria por dupla 
emissão de raio X (DXA) e plestimografia por descolamento de ar (BOD POD), e 
coleta de fezes no início e ao final do acompanhamento. Para análise do conteúdo 
fecal de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp.  utilizou-se o método quantitativo de 
contagem de unidade formadora de colônia (UFC). O trabalho foi submetido e 
aprovado pelo comitê de ética da UFF.  Todas as análises foram realizadas pelo 
software GraphPad Prism 5.0. RESULTADOS: O chocolate utilizado na pesquisa 
apresentou cerca de 734, 8 ± 37,2 mg de equivalente de ácido gálico (EAG/100g) de 
polifenóis, sendo 31,67 ± 1,29 mg/100g referente aos flavonóides. Após o período de 
4 semanas o GE apresentou aumento da ingestão de lipídios (p=0,02) e redução da 
ingestão de proteínas (p=0,02) comparado ao GC. Com relação a análise da 
composição corporal pelo DXA  e BOD  POD não foi observada diferença estatística 
(p>0,05) em nenhuma variável após o período de 4 semanas para ambos os grupos. 
No que se refere ao conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp, foi 
observada maior variação de Enterococcus spp. no GE ao final do estudo. No 
entanto, não foi observada correlação significativa entre estas bactérias com os 
indicadores da composição corporal por meio do DXA (p> 0,05) em ambos os 
grupos. CONCLUSÃO: O consumo de chocolate amargo com 70% de cacau por 4 
semanas não foi capaz de promover mudanças significativas nos indicadores de 
composição corporal em ambos os grupos. No entanto, uma variação 
significativamente maior de Enterococcus spp. foi observado ao final do estudo no 
GE sugerindo benefício para esses pacientes, desde a capacidade probiótica. 
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ABSTRACT 

 
Oliveira, Vivianne Pereira Simões de. Evaluation of body composition and 
Lactobacillus and Enterococcus genus content bacterium of patients with 
heart failure before and after 70% cocoa chocolate consumption 2018. 
Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2018. 

 

 

INTRODUCTION: Heart failure is a disease capable of promoting intestinal dysbiosis 
due to tissue hypoperfusion, in addition of being associated with overweight / obesity. 
Thus, since dark chocolate with high cocoa content appears to act on body 
composition and the intestinal microbial it is necessary to study its effects in 
population with heart failure. AIM: To evaluate 70% cocoa dark chocolate effect on 
body composition and Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. content of patients 
with heart failure. METHODS: Patients attended at Clínica de Insuficiência Cardíaca 
Coração Valente were recruited by selection criteria in the sample distributed for 
convenience in control group (CG; n=9)) and experimental group (EG; n=14)). The 
CG was instructed not to consume chocolate and derivatives during the 4-week 
period. EG was instructed to consume 50g of dark chocolate with 70% cocoa daily 
for the same period.  
The Folin-Ciocalteau method was used to analyze dark chocolate with 70% cocoa 
polyphenol content. For food intake analysis, CG and EG patients were submitted to 
a 24-hour recall at baseline and at the end of the 4-week follow-up period. Both 
groups were submitted to the evaluation of body composition by X-ray 
absorptiometry (DXA) and air displacement plethysmography (BOD POD), and feces 
were collected in the beginning and at the end of follow-up were made . For analysis 
of fecal Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. content was used the quantitative 
method of colony forming unit count (CFU). The work was submitted and approved 
by the UFF ethics committee. All analyzes were performed in software GraphPad 
Prism 5.0. RESULTS: The chocolate used in this research presented approximately 
734.8 ± 37.2 mg gallic acid equivalent (EAG / 100g) of polyphenols, 31.67 ± 1.29 mg 
/ 100g for flavonoids. After the 4-week period the EG had an increase in lipid intake 
(p = 0.02) and reduction in protein intake (p = 0.02) compared to CG. The DXA and 
BOD POD body composition indicators did not present statistical difference (p> 0.05) 
after the 4 week period for both groups. Regarding the content of Lactobacillus spp. 
and Enterococcus spp, a greater variation of Enterococcus spp. was observed at the 
end of the study. However, no significant difference was observed in correlating 
these bacteria with the body composition indicators by DXA (p> 0.05) in both 
groups.CONCLUSION: The consumption of dark chocolate with 70% cocoa for 4 
weeks was not able to promote significant changes in body composition indicators in 
both groups. However, a significantly greater variation of Enterococcus spp. was 
observed at the end of the study in EG suggesting a benefit for these patients, since 
their probiotic capacity. 
 
Keywords: Heart failure, microbiota, body composition, cacao, chocolate 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O chocolate amargo com alto teor de cacau vem sendo amplamente estudado 

devido sua capacidade de modular a sensibilidade a insulina, melhorar a dilatação 

mediada pelo fluxo, reduzir a pressão arterial, reduzir o colesterol total e 

triglicerídeos, aumentar a lipoproteína de alta densidade (HDLc), reduzir marcadores 

inflamatórios, entre outros benefícios. Por esses motivos seu consumo moderado 

tem sido associado com a redução do risco de doenças cardiovasculares (DCV) e 

menor morbimortalidade em cardiopatas (Katz et al., 2011; Khan et al., 2014; Desch 

et al., 2010). 

Dentre as doenças cardiovasculares que se beneficiam com os efeitos dos 

polifenóis do cacau, a insuficiência cardíaca (IC) é a mais referida na literatura (De 

Palma et al., 2016; Mostofsky et al., 2010).  

A IC é uma condição que afeta a capacidade do coração em bombear sangue 

de forma adequada para o resto do corpo, gerando hipoperfusão tecidual. Em 2014 

cerca de 26 milhões de pessoas no mundo conviviam com o diagnóstico de IC. No 

entanto, esse número vem aumentando consideravelmente em função do 

envelhecimento da população e estilo de vida inadequado (Ponikowski et al., 2014). 

A redução do aporte sanguíneo e, consequentemente, redução do fornecimento de 

oxigênio para os tecidos está associada aos sintomas característicos da doença, tais 

como taquipneia, hipotensão, cianose e alteração do nível de consciência (AHA, 

2016).  

A hipoperfusão tecidual também está associada a presença de disbiose em 

pacientes com IC, isto é, alteração da composição da microbiota intestinal associada 

ao aumento da permeabilidade intestinal. Isto contribui para a condição de 

endotoxemia metabólica, ou seja, presença de antígenos bacterianos na corrente 

sanguínea que favorecem o desencadeamento do processo inflamatório, e 

prevalência de bactérias patogênicas em pacientes com IC em estágios mais 

avançados segundo a classificação da New York Heart Association (NYHA) (Kitai et 

al., 2016). 

 Outro fator que contribui para o processo inflamatório nesses pacientes é a 

composição corporal, uma vez que grande parte dos indivíduos com IC apresentam 

estado nutricional característico de sobrepeso ou obesidade (Lavie et al., 2010). 
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Já é sabido que o acúmulo de gordura corporal afeta o músculo cardíaco 

funcional e estruturalmente, desencadeando, por exemplo, a hipertrofia do  

ventrículo esquerdo (VE), disfunção contrátil, apoptose, fibrose e acúmulo de lipídios 

no músculo cardíaco (Wende e Abel, 2010). No entanto, apesar do 

sobrepeso/obesidade ser comumente descritos como fatores de risco de doenças 

cardiovasculares, há evidências de que essas condições nutricionais estejam 

associadas à maior sobrevida de pacientes com IC, fato referido como paradoxo da 

obesidade. Entretanto, os mecanismos envolvidos ainda não estão totalmente 

esclarecidos (Wannamethee et al., 2014; Oga e Eseyin, 2016). 

Neste sentido, além dos benefícios para a saúde cardiovascular observados 

por meio do consumo do chocolate amargo com alto teor de cacau, citados 

anteriormente, estudos apontam para a capacidade do chocolate amargo em 

modular a microbiota intestinal e composição corporal, de modo a contribuir para o 

crescimento de bactérias benéficas em detrimento das bactérias patogênicas, 

redução do peso e gordura corporal por meio de seus efeitos sobre o metabolismo 

de gorduras e carboidratos, bem como sobre a saciedade (Martin et al., 2009; 

Golomb et al., 2012a). 

Portanto, no presente estudo foi hipotetizado que pacientes com IC seriam 

beneficiados com o consumo do chocolate amargo com alto teor de cacau, visto sua 

capacidade de modular a composição corporal e microbiota intestinal, descrita na 

literatura. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Alimentos funcionais: Definição e mercado atual   

 

De acordo com o Ministério da Saúde, alimentos funcionais são definidos 

como alimentos ou ingredientes que oferecem benefícios à saúde, além de suas 

funções nutricionais básicas (Ministério da Saúde, 2009). 

No entanto, embora a dieta ocidental, caracterizada pelo alto teor de gordura 

e açúcares simples, ainda esteja presente na mesa de grande parte da população 

mundial gerando impacto nos custos de saúde, tem sido observado um crescimento 

considerável do número de consumidores em busca de hábitos alimentares mais 

saudáveis. Dentro deste contexto, o mercado de alimentos funcionais vem ganhando 

força e, atualmente, representa cerca de 5% do total da produção da indústria 

alimentícia (Granado-Lorencio e Hernández-Alvarez, 2016). 

A crescente busca por essa classe de alimentos é motivada pelos benefícios 

de seu consumo na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), doenças 

cardiovasculares, osteoporose, câncer, entre outras. Isso é possível devido a 

presença de compostos bioativos presentes nestes alimentos, capazes de modular 

diversos sistemas (Brown et al., 2015). 

Neste sentido, as alegações de propriedade funcional e de saúde devem 

estar baseadas em ensaios clínicos conduzidos com metodologia adequada ou em 

estudos epidemiológicos. Os resultados desses estudos devem demonstrar, de 

forma consistente, a associação entre o alimento ou seu constituinte e o efeito 

benéfico à saúde, com pouca ou nenhuma evidência em contrário. É fundamental 

que a substância ou constituinte para o qual é feita a solicitação de alegação 

comprovadamente possua a mesma especificação daquela utilizada nos estudos 

apresentados.  As alegações podem descrever o papel fisiológico do nutriente ou 

não nutriente no crescimento, desenvolvimento e nas funções normais do 
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organismo. As alegações podem, ainda, fazer referência à manutenção geral da 

saúde e à redução do risco de doenças (ANVISA, 2016). 

Dentre os compostos bioativos com alegação funcional comprovada, destaca-

se os polifenóis. Polifenóis são compostos constituintes de produtos alimentícios 

derivados de plantas, capazes de influenciar diretamente as características 

sensoriais dos alimentos como sabor, astringência e cor. Sua metabolização ocorre 

em grande parcela pelas bactérias colônicas e posteriormente nos hepatócitos, 

gerando metabólitos ativos capazes de desempenhar funções como atividade 

antioxidantes, anti-inflamatórias, vasodilatadoras e prebióticas, o que os torna 

potenciais alimentos funcionais (Tsao, 2010). 

Neste sentido, o chocolate, principalmente o chocolate amargo, devido ao seu 

alto teor de polifenóis em função da alta concentração de pó de cacau utilizada em 

seu processamento, tem se destacado como um alimento potencialmente 

preventivo, principalmente, no desenvolvimento de DCV (Djoussé et al., 2011). 

 

 

2.2.  Chocolate: História, Conceitos e Aspectos Nutricionais 

 

O chocolate é um alimento amplamente consumido no mundo e comumente 

associado com a sensação de prazer e bem estar. Cultivadas nos anos 250-900 d.C 

pelos povos maias e astecas habitantes da América Central, as sementes de cacau 

eram utilizadas para a elaboração de uma bebida quente, chamada Xocoatl 

(chocolate), feita a partir das sementes de cacau e água. Seu consumo era 

frequente nas comemorações das realezas e acreditava-se ter efeito afrodisíaco 

(Lippi, 2009).  

As sementes de cacau (Theobroma cacao) chegaram ao continente Europeu, 

mais precisamente na Espanha, nos anos 1500, na qual sua ingestão passa a ser 

acompanhada do mel ou açúcar a fim de tornar a bebida menos amarga. Por quase 

um século, a Espanha foi a única a produzir o chocolate, que se tornou artigo de 

luxo. Os religiosos foram autorizados a consumi-lo sem que isso representasse 

quebra de jejum (Lippi, 2013). O chocolate também era comumente utilizado como 

medicamento devido suas propriedades medicinais que eram muito úteis no auxílio 

dos tratamentos médicos por povos maias e astecas, como por exemplo, promoção 
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do ganho de peso em pacientes desnutridos, estímulo do sistema nervoso e auxílio 

nos processos de digestão. Além disso, o gosto do chocolate era muitas vezes mais 

aceitável do que o gosto amargo e desagradável de muitos medicamentos (Lippi, 

2013). 

Por volta de 1900, os dois principais ingredientes do chocolate, cacau e 

açúcar, começaram a ficar desvalorizados. Como consequência, num período de 

dez anos, o chocolate tornou-se acessível para um número crescente de 

consumidores da classe média, principalmente na primeira metade do século 20 

(Katz et al., 2011). 

Atualmente, a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), define o 

chocolate como um produto preparado a partir do cacau, obtido por processo 

tecnológico adequado e açúcar, podendo conter outras substâncias alimentícias 

aprovadas (ANVISA, 2005). No processamento do chocolate, o licor de cacau, 

principal ingrediente do produto, é obtido por meio da mistura feita a partir de grãos 

de cacau moídos, torrados, descascados e fermentados, denominados nibs. Sua 

composição é caracterizada por sólidos não gordurosos e a manteiga de cacau 

(fração gordurosa). A proporção de licor de cacau determina o quão escuro é o 

chocolate, dando origem às variações do mercado: ao leite (10%-12%), meio 

amargo (acima de 35%) e amargo (acima de 70%). Ao contrário do chocolate 

escuro, o chocolate branco contém apenas manteiga de cacau (mínimo de 20%) 

associado a adoçantes e ingredientes lácteos. Sendo assim, o termo “chocolate 

branco” é utilizado inadequadamente pois o mesmo não apresenta cacau em sua 

composição (Katz et al., 2011).  

Com relação à confecção dos diferentes tipos de chocolate, o chocolate ao 

leite é elaborado a partir do licor de cacau, açúcar e leite (leite em pó evaporado ou 

condensado). Já o chocolate amargo contém cacau, pouco açúcar, e pode ser 

adicionado ou não de leite. A legislação ainda acrescenta que o açúcar empregado 

no seu preparo deva ser normalmente a sacarose, podendo ser substituído 

parcialmente por glicose pura ou lactose. Contudo, é expressamente proibido 

adicionar gordura e óleos estranhos a qualquer tipo de chocolate, bem como, a 

manteiga de cacau. Sendo vetado ainda a adição de amidos e féculas estranhas 

(ANVISA, 2005). 
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As características nutricionais relacionadas à qualidade proteica, fração 

lipídica, teor de fibras e característica dos polifenóis presentes nas sementes de 

cacau, principal ingrediente do chocolate amargo, estão descritas a seguir.  

 

2.2.1.  Proteínas 

A concentração de proteína no pó de cacau representa em média 19,8% do 

peso total, ou seja, cerca de 20 g de proteínas a cada 100g do produto (Meursing, 

1983) tendo como aminoácidos limitantes a isoleucina, tirosina, histidina e triptofano 

(Soria, 1999). O aminoácido limitante afeta o valor nutritivo da proteína, diminuindo a 

capacidade do organismo em sintetizar suas próprias proteínas nos tecidos e 

células.  Ainda assim, apesar das intensas modificações ocorridas durante a 

fermentação de cacau, o teor de aminoácidos totais permanece praticamente 

inalterado durante a fermentação (Zak e Keeney, 1976). 

 

2.2.2. Lipídios 

 

A manteiga de cacau, fração gordurosa do chocolate, é rica em ácidos graxos 

saturados e monoinsaturados, sendo os mais abundantes o palmítico e o esteárico. 

Entretanto, este último, correspondente a um terço da fração lipídica do cacau, não é 

capaz de influenciar o perfil lipídico de forma deletéria, uma vez que é rapidamente 

convertido a oleico, apresentando, dessa forma, efeito neutro sobre o metabolismo 

do colesterol (Katz et al., 2011). Entretanto, deve-se ter cautela ao ingerir chocolate 

confeccionado com leite, pois pode conter grande quantidade de ácidos graxos 

mirístico e láurico, conhecidamente hipercolesterolêmicos (Santos et al., 2013).  

Com relação aos ácidos graxos monoinsaturados, o ácido oleico (18:1, n- 9) é 

o principal encontrado nas sementes de cacau, pois atua inibindo enzimas 

envolvidas no metabolismo do ácido araquidônico, um ácido graxo derivado do ácido 

linoleico (18:2, n-6) que é convertido através das vias da cicloxigenase (COX) e 

lipoxigenase (LOX)  em eicosanoides da série par, como prostaglandinas E2 

(PGE2), tramboxano A2 (TXA2) e leucotrienos B4 (LTB4), envolvidos na resposta 

pró inflamatória (Katz et al., 2011). Logo, o ácido oleico atua indiretamente na 

atenuação da resposta inflamatória (Hostmark e Haug, 2013).  
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Eicosanoides são lipídios de sinalização que resultam da oxidação do ácido 

araquidônico e dos ácidos graxos poli-insaturados. Embora os eicosanóides sejam 

mais frequentemente associados à inflamação, eles também possuem funções 

homeostáticas (Dennis e Norris, 2015). 

Os produtos da via lipoxigenase são os LTB4, frequentemente associados 

com a broncoconstrição e extravasamento de neutrófilos, enquanto a via 

ciclooxigenase gera produtos como PGE2 e TXA2. O primeiro está envolvido no 

processo de vasodilatação, inibição de agregação plaquetária e promoção da dor, 

enquanto que o TXA2 tem como funções vasoconstricção e promoção da agragação 

plaquetária, favorecendo a resposta pró inflamatória (Dennis e Norris, 2015). 

 

2.2.3.  Fibras 

 

Apesar das sementes de cacau apresentarem alto teor de fibras (12%), 

durante o processamento do chocolate grande parte deste conteúdo é perdido 

(Lecumberri et al., 2006). Isso se deve ao fato de que para a produção do chocolate, 

são consideradas as sementes sem casca (Magistrelli et al., 2016). A fibra insolúvel 

é a principal encontrada nas sementes de cacau e seu consumo está relacionado 

com a capacidade sacietógena, regulação do trato intestinal, além de atuar na 

prevenção de enfermidades, como por exemplo, câncer de colón (Lecumberri et al., 

2006).  

Apesar das perdas no processamento, no chocolate amargo (70 a 85% de 

cacau) é mantida uma concentração de 1,7g de fibras a cada 100 kcal, enquanto no 

chocolate meio amargo e no chocolate ao leite são encontrados cerca de 1,2g/ 

100kcal e 0,6g/100kcal de fibras, respectivamente (Katz et al., 2011).  

 

 

 

2.2.4.  Polifenóis do cacau 

 

Os polifenóis, ou compostos fenólicos, do cacau representam cerca de 12% a 

18% de seu peso seco. Uma vez que grande parte dos polifenóis estão presentes 
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nas cascas das sementes do cacau, a remoção da casca acarreta em uma perda em 

torno de 57 a 72g de polifenóis por quilo de matéria seca (Magistrelli et al., 2016). 

 Dependendo das origens geográficas, o teor total de polifenóis do cacau 

varia de 40,0 mg a 84,2 mg de equivalente de ácido gálico por grama do produto 

(EAG / g) (Khan et al., 2014). Os principais compostos fenólicos presentes nas 

sementes de cacau se encontram nas classes dos taninos e dos flavonoides, 

conforme apresentado na figura 1 (Efraim et al., 2011).  

 

 

 

Figura 1. Polifenóis do cacau. Fonte: EFRAIM et al., 2011. 

 

 Dentre os benefícios dos flavonóides destaca-se a capacidade de inativação 

de espécies reativas de oxigênio, inibição da hidroxi-methyl-glutaril-CoA redutase 

(HMG-Coa redutase, envolvida na biossíntese do colesterol), síntese de óxido nítrico 

(ON), melhora na função endotelial, redução da resistência à insulina e dilatação 

mediada pelo fluxo (Murphy et al., 2003; Fraga et al., 2011).  

Com relação a biodisponibilidade, a literatura aponta que a matriz alimentar 

do chocolate, por ser rica em lipídios, contribui para a melhor digestibilidade dos 
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polifenóis do cacau uma vez que parece estar relacionado com melhor micelarização 

(formação de micelas) favorecendo a estabilidade dos polifenóis durante a digestão 

(Ortega et al., 2009). Além disso, a ingestão de carboidratos, como sacarose, 

concomitante a ingestão de derivados do cacau parece aumentar a concentração 

plasmática de flavanóis, favorecendo seus efeitos no organismo (Rein et al., 2013).   

 

 

2.2.4.1. Estrutura, 

metabolismo e atividade biológica 

dos flavonóides do cacau 

 

A estrutura básica dos flavonóides 

é formada por 15 átomos de carbono, que se encontram organizados numa estrutura 

de difenilpropano (C6-C3-C6). Esta estrutura é formada por dois anéis aromáticos A 

e B, ligados através de um anel heterocíclico (C), conforme ilustrado na figura 2 

(Russo e Speranza Sánchez, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na natureza podem ser encontradas 6 classes de flavonóides (flavanóis, 

flavonóis, flavona, flavanona, isoflavona e antocianidina) na qual se diferem no nível 

de oxidação e padrão de substituição do anel C (Kumar e Pandey, 2013).  

A absorção dos flavonóides provenientes da dieta é influenciada por 

propriedades físico-químicas tais como tamanho molecular, configuração e 

solubilidade. A estrutura química irá definir o sítio de absorção, que pode ocorrer no 

intestino delgado ou o colón. As moléculas de agliconas (estruturas básicas dos 

flavonóides) são rapidamente absorvidas no intestino delgado, enquanto os 

Figura 2. Estrutura básica dos flavonóides 
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flavonóides glicosilados necessitam ser convertidos a agliconas no colón para 

posterior absorção (Kumar e Pandey, 2013; Scalbert e Williamson, 2000). 

O metabolismo dos flavonoides (descrito na figura 3) se inicia na cavidade 

oral pela ação da enzima β- glicosidase, (responsável pela hidrólise das reações 

glicosídicas) presente na microbiota bucal e saliva. No entanto, apesar de ocorrer 

uma pequena parcela da digestão dos flavonóides no estômago, em função do baixo 

pH gástrico, a ação principal ocorre na borda em escova das células intestinais por 

ação da enzima lactase florizina hidrolase (LPH), uma enzima que atua 

especificamente em glicosídeos presentes nos flavonóides (Scalbert e Williamson, 

2000). 

 

 

 

 

Após a digestão são geradas moléculas passíveis de absorção, denominadas 

agliconas. As agliconas seguem em direção ao fígado, por meio da veia porta, onde 

sofrerão reações de conjugação (metilação, glucuronidação, sulfatação), gerando as 

formas circulantes com atividade biológica (Kumar e Pandey, 2013).  

Aqueles flavonóides que não possuem glicosídeos específicos para a LPH, 

como as catequinas, seguem diretamente em direção ao cólon, onde sofrem 

reações de biotransformação pelas bactérias intestinais. Tal processo de 

Figura 3. Metabolismo dos flavonóides. Adaptado de D’ARCHIVIO et al., 2010 
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biotransformação envolve a clivagem do anel C, fato que auxilia no processo de 

absorção (Dueñas et al., 2015; Kumar e Pandey, 2013; D’Archivio et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os flavonóides, os flavanóis representam a classe mais abundante de 

polifenóis do cacau, sendo a (+)-catequina e a (-)-epicatequina as principais 

representantes (Kumar e Pandey, 2013).  

O consumo moderado de produtos à base de cacau contribui para o acúmulo 

de polifenóis do cacau no plasma humano, embora em menor proporção, porém, o 

suficiente para promover efeitos benéficos a saúde, como por exemplo melhora do 

perfil lipídico, da sensibilidade a insulina e melhora da dilatação mediada pelo fluxo, 

além de promover redução da agregação plaquetária, de marcadores inflamatórios e 

da pressão arterial (PA), entre outros benefícios (Khan et al., 2014). 

Além dos polifenóis, compostos metilxantinas também são encontrados no 

cacau, sendo o principal a teobromina. Esta parece estar envolvida no aumento do 

HDLc, estímulo ao músculo cardíaco e sinalização intracelular (Murphy et al. 2003). 

Os flavonóides do cacau também são capazes de suprimir a formação de espécies 

reativas ao oxigênio (EROs) por meio da inibição de enzimas como monoxigenase 

microssomal, glutationa S-transferase, succinoxidase mitocondrial e nicotinamida 

adenina dinucleótido oxidase (NADH oxidase), por exemplo. Outros mecanismos 

envolvem a quelação de elementos envolvidos na geração de EROs e estímulo dos 

mecanismos de defesa (Franco et al., 2013; Lecumberri et al., 2006; Tagliazucchi et 

al., 2010).  

De todas as ações biológicas dos flavonóides, as ações anti-inflamatória e 

cardioprotetora são as mais referidas na literatura. É bem descrito na literatura que 

os flavonóides do cacau são capazes de reduzir a oxidação do LDLc ao mesmo 

tempo em que promovem aumento das concentrações de HDLc. A redução da 

agregação plaquetária, observada em função do consumo do cacau, também tem 
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sido descrita como importante fator de proteção cardiovascular uma vez que está 

relacionada ao menor risco de formação de trombos e, consequentemente, menor 

risco da ocorrência do infarto agudo do miocárdio (IAM). A melhora da função 

endotelial por aumento da atividade da enzima óxido nítrico sintase também tem 

sido amplamente observada, bem como a redução da proteína C reativa (PCR) 

(Khan et al., 2014; Djoussé et al., 2011; Hamed et al., 2008). 

 

 

2.3.  Cacau e composição corporal: efeito antiobesidade  

 

Além dos benefícios citados acima, o consumo do cacau tem sido associado 

com a redução da gordura visceral (Matsui et al., 2005), que ocorre em função da 

capacidade do cacau em suprimir a expressão de genes que codificam enzimas 

envolvidas na síntese de ácidos graxos no fígado como a ácido graxo sintase, 3-

oxoacil-coenzima A tiolase e enoil-coenzima A hidratase, redução da expressão 

gênica de moléculas envolvidas no transporte de ácidos graxos como ácido graxo 

translocase/CD36 e proteínas ligadoras de ácidos graxos, redução da expressão 

gênica de enzimas envolvidas na biossíntese de colesterol como esqualeno sintase, 

esqualeno epoxidase (monooxigenase) e 7-desidro colesterol redutase e redução da 

expressão gênica do receptor ativado por proliferador de peroxissoma gama  

(PPARɣ), um importante fator de transcrição presente principalmente no tecido 

adiposo que regula a expressão de numerosos genes envolvidos no metabolismo de 

lipídios (Matsui et al., 2005).  

Os PPARs regulam a expressão de diversos genes relacionados ao 

metabolismo dos lipídios e da glicose. Existem duas isoformas de PPARɣ: PPARɣ1 

e PPAR-ɣ2. A primeira se expressa em diversos tecidos, incluindo o tecido adiposo, 

músculo-esquelético, cardíaco e hepático. Já a PPAR-ɣ2 é expressa quase que 

exclusivamente no tecido adiposo, mais especificamente nos adipócitos, e determina 

a expressão de genes específicos das células adiposas, os quais codificam 

proteínas diretamente relacionadas às vias lipogênicas (Steemburgo, Azevedo, and 

Martínez 2009). O PPARγ controla genes que codificam enzimas envolvidas na 

esterificação de ácidos graxos, bem como síntese e sequestro de triglicerídeos e, 

portanto, sua interrupção diminui o armazenamento de triglicerídeos nos adipócitos e 
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aumenta a distribuição de lipídios para o músculo esquelético e fígado, o que, por 

sua vez, leva à resistência à insulina e DM tipo 2 (Rachid et al., 2015).  

 O consumo de cacau também acarreta no aumento da expressão gênica da 

proteína desacopladora (UCP2) no tecido adiposo, de modo a contribuir para 

indução da termogênese por meio do aumento do gasto energético (Matsumura et 

al., 2014). 

Um estudo realizado com ratos submetidos a administração oral de flavanóis 

extraídos do pó de cacau, observou que o gasto de energia em repouso foi maior no 

grupo que recebeu suplementação de flavanóis (10mg/kg) quando comparado ao 

grupo controle (4 ml de água destilada/kg). Foi observado também o aumento da 

expressão das proteínas desacopladoras, UCP-1 e UCP-3, aumento na expressão 

do co-ativador 1α do PPAR no tecido adiposo marrom e aumento das concentrações 

séricas de adrenalina 2 horas após a administração de flavanóis.  Esses resultados 

sugerem que o cacau promova aumento no gasto de energia, acompanhado do 

aumento na expressão gênica de proteínas associadas à termogênese e lipólise 

(Matsumura et al., 2014).  

A literatura também aponta para o aumento na expressão de carnitina 

palmitoiltransferase 2 (CPT2) no músculo esquelético de camundongos submetidos 

a suplementação de flavanóis. As CPT 1 e 2 são enzimas que se localizam na 

membrana da mitocôndria e são essenciais para a entrada dos ácidos graxos de 

cadeia longa na mitocôndria e, consequentemente, para a β-oxidação mitocondrial. 

Também foi observado aumento do número de cópias de mitocôndrias no músculos 

gastrocnêmico e sóleo e no tecido adiposo marrom (Watanabe et al., 2014). 

Quanto à capacidade sacietógena do cacau, um estudo comparou a ingestão 

energética de quatro diferentes receitas contendo diferentes ingredientes: 1)  

chocolate ao leite; 2)  aveia; 3) chocolate amargo; 4) chocolate amargo e aveia; Os 

achados mostraram que a receita contendo chocolate amargo (70% de cacau) sem 

adição de aveia foi capaz de exercer efeito significativo na redução da ingestão 

alimentar (Akyol et al., 2014). Outro estudo observou que produtos à base de 

chocolate provocam maior secreção de insulina pós-prandial, o que acarreta na 

saciedade precoce, podendo explicar o efeito sacietógeno do chocolate (Brand-Miller 

et al., 2003).  
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Além do efeito antiobesidade observado por meio do consumo do cacau, 

também tem sido observada a capacidade de  modulação da microbiota intestinal 

por meio do seu consumo, de modo a reduzir a permeabilidade intestinal e promover 

o equilíbrio entre as populações de bactérias colonizadoras da microbiota (Hayek, 

2013). 

 

 

 

 

2.4. Microbiota intestinal:  Aspectos gerais da colonização 

 

Já é sabido que o corpo humano abriga mais de 100 trilhões de bactérias, o 

que contribui com cerca de 1,5 a 2,0 kg do peso corporal total. Apesar da 

colonização bacteriana se estender a diversas áreas do corpo, sua concentração é 

mais evidente a partir do estômago até o colón. As bactérias anaeróbicas 

facultativas iniciam o processo de colonização imediatamente após o nascimento e 

vão reduzindo progressivamente em função da proliferação das bactérias aeróbias, 

como Bifidobacterium, Bacteroides e Clostridium. Desta forma, aos 3 anos de idade 

a composição da microbiota intestinal se assemelha à de um adulto (Tojo, 2014). 

Dentre as funções da microbiota, as mais referidas na literatura são síntese 

de vitaminas e cofatores, digestão de polissacarídeos com geração de ácidos graxos 

de cadeira curta (AGCC), manutenção da motilidade intestinal, vascularização 

gastrointestinal e desenvolvimento do sistema imune adaptativo (Okeke et al., 2014).   

Os principais filos de bactérias encontrados no intestino são Firmicutes, 

Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobacteria. No entanto, os filos Firmicutes e 

Bacteroidetes representam mais de 90% da população bacteriana do cólon, 

enquanto Actinobacteria e Proteobacteria estão regularmente presentes, porém, em 

pequena proporção (1% a 5%) (Brown et al., 2012). O gênero Bifidobacterium 

pertencente à família Bifidobacteriaceae e ao filo Actinobacteria, caracterizado por 

bactérias não-móveis, não esporulantes e gram-positivas é bem estabelecido devido 

a seus efeitos benéficos no hospedeiro (Tojo, 2014; Bottacini et al., 2014).  

A importância das bactérias benéficas ao organismo se deve ao fato destas 

serem capazes de exercer efeito antagonista contra agentes patogênicos, impedir a 
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translocação de bactérias patogênicas, modulação o sistema imune, bem como 

manutenção da integridade intestinal (Suvorov, 2013). 

Há evidências crescentes de que a composição alterada da microbiota 

intestinal contribui para a patogênese de diversas doenças no hospedeiro. Um 

estudo experimental com transplante de microbiota fecal em animais germ-free 

sugeriu a capacidade da microbiota intestinal em iniciar ou influenciar doenças como 

obesidade, doenças hepáticas, doenças inflamatórias intestinais e câncer colorretal 

(Kamo et al., 2017). 

No entanto, diversos fatores podem desencadear o desequilíbrio da 

microbiota humana, como o hábito alimentar inadequado, supressão ou imaturidade 

do sistema imune, uso de fórmulas infantis na primeira infância e uso crônico de 

medicamentos, gerando a condição de disbiose intestinal (Thomas et al., 2014), que 

é caracterizado como uma condição na qual a proporção de bactérias intestinais se 

encontra em desequilíbrio, favorecendo o aumento da permeabilidade intestinal a 

endotoxinas (antígenos de bactérias) que, uma vez na corrente sanguínea, são 

capazes de ativar a cascata de sinalização inflamatória (Kelly et al., 2012).  

Com relação ao papel da alimentação no desenvolvimento da disbiose 

intestinal, a literatura tem demonstrado que dietas ricas em carboidratos complexos 

estão associadas ao aumento das populações de Bifidobacteria sp, como B. longum 

e B. breve.  O vegetarianismo, por exemplo, altera a microbiota intestinal de seres 

humanos, uma vez que grandes quantidades de fibras resultam na produção 

aumentada AGCC que diminuem o pH intestinal, evitando o crescimento de 

bactérias potencialmente patogênicas, como E. coli e outros membros pertencentes 

a família Enterobacteriaceae (Brown et al., 2012). 

Por outro lado, dietas ricas em gordura e açúcares refinados estão associadas 

ao desenvolvimento de bactérias oportunistas como Clostridium difficile e 

Clostridium perfringens, relacionadas com o desenvolvimento do câncer colorretal, 

por exemplo (Brown et al., 2012).  

Logo, a aquisição de hábitos saudáveis por meio do aumento do consumo de 

fibras, incluindo fibras prebióticas como frutooligossacarídeos (FOS) e inulina, 

probióticos, por meio do consumo de leites fermentados, simbióticos e alimentos 

ricos em polifenóis vem demonstrando atuar de forma positiva na manutenção da 

integridade intestinal, por estimular o desenvolvimento da microbiota residente além 
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de reduzir a permeabilidade intestinal, com consequente redução da ocorrência de 

processos inflamatórios e alergias. Dentre os alimentos ricos em polifenóis, o cacau/ 

chocolate amargo vem sendo amplamente estudado devido a sua capacidade de 

modular a microbiota intestinal no momento de sua metabolização pelas bactérias 

colônicas (Suvorov, 2013). 

 

 

 

 

2.4.1. Cacau e microbiota intestinal 

 

Dentre os resultados apontados pela literatura sobre o efeito do consumo do 

cacau na composição da microbiota intestinal de indivíduos saudáveis, a alta 

concentração de (+) – catequina plasmática observada após o consumo do cacau, 

foi  relacionada ao crescimento de populações bacterianas específicas no colón, 

incluindo aumento estatisticamente significativo no grupo Clostridium coccoides, 

Eubacterium rectale, Bifidobacterium spp. e Escherichia coli, bem como a inibição do 

crescimento do grupo Clostridium histolyticum (Tzounis et al., 2008). Apesar do 

aumento no conteúdo de Escherichia coli após a intervenção com cacau, tem sido 

destacada a capacidade do cacau em pó em inibir a intoxicação por espécies 

patogênicas, como Escherichia coli O157: H7 (EHEC), Salmonella typhimurium e 

Listeria monocytogenes, e reduzir a capacidade de invasão de agentes patogênicos 

às células hospedeiras in vitro (Peng et al., 2015). 

Bactérias pertencentes aos grupos Clostridium coccoides, Bifidobacterium spp  

e Lactobacillus spp. são as principais responsáveis pela produção de AGCC, 

principalmente o butirato, que serve de fonte de energia para os colonócitos 

promovendo a manutenção da integridade intestinal, de modo a auxiliar na 

manutenção da divisão celular e nutrição dos enterócitos, conduzindo a um equilíbrio 

da  flora intestinal  e, consequentemente, reduzindo a disbiose (Brown et al.,  2012).  

Outro estudo de intervenção realizado com indivíduos saudáveis submetidos 

a ingestão de bebidas com baixo teor de flavanol (23 mg/150mL de agua) e alto teor 

de flavanol derivado do cacau (494 mg/150 mL de agua) ao longo de 4 semanas 

observou como resultado aumento significativo no Lactobacillus spp.  e 
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Bifidobacterium spp. no grupo que recebeu a bebida com alto teor de flavanol. Esta 

condição foi sugerida como parcialmente responsável pelas reduções observadas 

nas concentrações plasmáticas de proteína C reativa (mg / mL) (-30%). Além disso, 

foi observado também decréscimo significativo no grupo de C. histolyticum, um 

agente que contribui para a ampla gama de doenças intestinais e metabólicas 

(Tzounis et al., 2011). 

A literatura aponta também que o consumo de 50g de chocolate amargo (70% 

de cacau) por indivíduos saudáveis durante duas semanas resultou em alterações 

na microbiota refletidas por meio da excreção urinária de compostos fenólicos 

derivados do chocolate e metabolitos microbianos intestinais. O aumento 

concomitante da concentração de hipurato urinário e 3- (3-hidroxifenil)-propionato 

com a excreção fecal de  7-metilxantina e teobromina, duas moléculas ativas 

principais em chocolate, reflete a adaptação da microbiota intestinal para degradar 

polifenóis do chocolate amargo em compostos fenólicos mais biodisponíveis (Martin 

et al., 2012). 

Em outro estudo, ratos machos Sprague Dawley foram randomizados em 3 

grupos: 1) dieta padrão; 2) dieta padrão suplementada com 10% de chocolate 

escuro; 3) dieta padrão suplementada com 10% de chocolate escuro apresentando 

"Fat Bloom" (camada esbranquiçada formada na superfície devido a oxidação 

lipídica) durante 6 semanas. Observou-se que o consumo regular de chocolate 

escuro e chocolate com "Fat Bloom" reduziu significativamente a proliferação das 

criptas colônicas, sugerindo benefícios do chocolate escuro no tratamento do câncer 

colorretal. Além disso, este achado também sugere que a oxidação lipídica não é 

capaz de interferir nos efeitos positivos dos polifenóis do cacau no organismo (Hong 

et al., 2013). 

Com relação a alteração da permeabilidade intestinal, um estudo realizado 

por 18 semanas em camundongos C57BL/6J machos, objetivou avaliar o efeito de 

diferentes tipos de dietas (hiperlipídica, hiperlipídica associada a 8% de pó de cacau 

e hipolipídica) na endotoxemia metabólica. Como resultado, foi observada redução 

de 40% das endotoxinas plasmáticas no grupo suplementado com cacau quando 

comparado ao grupo alimentado com dieta hiperlipídica sem suplementação. Foi 

observada também a melhora da função da barreira intestinal por meio do aumento 

das concentrações plasmáticas de peptídeo semelhante ao glucagon 2 (GLP-2). 
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Estes achados apontam para a melhora da função intestinal por meio da 

suplementação de cacau (Gu et al., 2014).  

Uma observação importante é o fato de que a interação entre os polifenóis e a 

microbiota intestinal é bidirecional. Isso significa que as bactérias intestinais afetam 

a hidrólise e, portanto, a absorção dos polifenóis e, ao mesmo tempo, os produtos 

desta hidrólise afetam o crescimento de espécies bacterianas presentes no intestino 

negativamente ou positivamente (Hayek, 2013). 

 

 

2.4.2. Microbiota intestinal e sua relação na patogênese das doenças 

cardiovasculares   

A alteração da microbiota intestinal parece estar relacionada com a 

patogênese das DCV, visto que a presença de disbiose intestinal parece influenciar 

o metabolismo de macronutrientes, favorecendo o processo inflamatório e maior 

deposição de gordura corporal (Mohammad, 2015) . 

A presença de carboidratos não digeríveis e açúcares simples da dieta 

favorece a fermentação destes por bactérias colônicas, gerando AGCC que seguem 

em direção ao fígado onde são convertidos em triglicerídeos (TG). A microbiota 

intestinal está relacionada com o desenvolvimento da obesidade devido a sua 

capacidade de suprimir a expressão do fator adiposo induzido por jejum (fasting-

induced adipose fator - FIAF), responsável pela quebra dos triglicerídeos gerando 

ácidos graxos livres. Com a supressão desse mecanismo, a deposição de 

triglicerídeos nos adipócitos é favorecida, contribuindo para o acúmulo de gordura 

corporal (Mohammad, 2015).  

Outro mecanismo proposto é a metabolização de componentes da dieta, que 

contenham em sua composição o grupamento trimetilamina como colina, fosfatidil 

colina e carnitina, por bactérias intestinais gerando um composto denominado 

trimetilamina (TMA). Este último é rapidamente convertido no fígado por meio da 

enzima hepática flavina monooxigenase 3 (FMO3) em trimetilamina N-óxido 

(TMAO), composto com ação aterogênica (Organ et al., 2016).  

Embora o mecanismo de aterogênese da TMAO não tenha sido 

completamente esclarecido, este parece inibir o transporte reverso de colesterol. 

Elevadas concentrações de TMAO têm sido observadas em pacientes com DM tipo 
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2, doença renal crônica e IC (Hansen et al., 2015; Vinjé et al., 2014; Wang et al., 

2011). O mecanismo descrito acima está representado na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Insuficiência Cardíaca  

 

A IC tem sido descrita como uma epidemia emergente cuja incidência 

aumenta exponencialmente com o avançar da idade. Sua presença está associada à 

má qualidade de vida uma vez que seus sintomas na maioria das vezes limitam a 

realização das tarefas diárias, sendo estes sintomas fadiga, dispneia, retenção 

hídrica e caquexia (Hofmann e Frantz, 2013).  A IC contribui também para elevado 

gasto com os sistemas de saúde, uma vez que sua incidência e prevalência 

Figura 4. Mecanismo pelo qual a microbiota se relaciona com o risco 

cardiovascular. Adaptado de  WANG et al., 2011. 
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continuam aumentando mesmo com o controle da incidência de doenças 

cardiovasculares, como o IAM (Ramani et al., 2010). 

Seu desenvolvimento inicia-se a partir de um dano cardíaco, seja ele agudo 

(infarto do miocárdio) ou crônico (hipertensão e/ou doenças valvares). Como 

consequência, ocorre a perda ou estiramento das fibras do miocárdio resultando no 

comprometimento do ritmo cardíaco. Uma vez que o músculo cardíaco perde a 

capacidade de se contrair de forma eficaz, alguns mecanismos são ativados para 

promover a manutenção do débito cardíaco e pressão arterial como a ativação do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático (Ramani et 

al., 2010; Ponikowski et al., 2014) 

A contínua utilização de mecanismos adaptativos leva a ativação neuro-

humoral acarretando na liberação de neuro-hormônios vasoconstritores 

responsáveis pelo aumento da resistência cardíaca, hipertrofia miocárdica, aumento 

da fibrose, acúmulo de colágeno intersticial e apoptose, caracterizando o 

remodelamento cardíaco. Tais alterações estruturais são responsáveis pela redução 

do volume sistólico, aumento da resistência vascular sistêmica, aumento da 

atividade inflamatória com progressão da disfunção endotelial e a presença de sinais 

e sintomas de hipoperfusão e congestão (Roger, 2010). 

Quanto a classificação, a IC pode ser classificada em sistólica, diastólica, ou 

ambas, uma vez que pacientes com insuficiência cardíaca sistólica (ICS) também 

podem apresentar disfunção diastólica (ICD). Na ICS, o ventrículo esquerdo perde 

sua capacidade normal de contração, comprometendo a bombeamento adequado 

aos tecidos. Por outro lado, na insuficiência cardíaca diastólica (ICD) o ventrículo 

esquerdo perde sua capacidade de relaxamento. Com a rigidez muscular, o 

enchimento ventricular se torna prejudicado e, consequentemente, o débito cardíaco 

é reduzido. Esta condição está relacionada a presença de sintomas que muitas das 

vezes limitam o indivíduo na realização de qualquer tipo de esforço físico, sendo 

estes sintomas: dispneia, edema e congestão pulmonar (Reddy et al., 2010).  

Dessa forma, os portadores de IC são classificados de acordo com a 

severidade dos sintomas ao realizar esforço, com base na classificação da New 

York Heart Association (NYHA). A classificação de NYHA (quadro 1) considera os 

sintomas relatados pelos pacientes, história médica e resultados de teste de função 

cardíaca, e é utilizada como um bom preditor de hospitalização e mortalidade. Desta 
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forma, um elevado valor de NYHA está associado a má qualidade de vida, alta 

mortalidade e risco de reinternações (Holland et al., 2010; AHA, 2016). 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Estágio da insuficiência cardíaca com base na classificação da New 

York Heart Association (NYHA, 1994). 

Estágio Sintomatologia 

I 
Sem limitação da atividade física.  A atividade física normal. Não causa 
fadiga indevida, palpitação ou dispnéia. 

II 
Discreta limitação da atividade física. Confortável em repouso.  Atividade 
física normal resulta em fadiga, palpitação ou dispneia. 

III 
Limitação acentuada da atividade física. Confortável em repouso. Esforço 
mínimo causa fadiga, palpitação ou dispnéia. 

IV 
Incapacidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto. 
Presença de sintomas de insuficiência cardíaca em repouso. Se qualquer 
atividade física é realizada, o desconforto aumenta. 

 

 

2.5.1. Aspectos nutricionais da insuficiência cardíaca  

 

Indivíduos com IC frequentemente apresentam desordens no metabolismo 

energético de macronutrientes, bem como deficiência de micronutrientes conforme o 

desenvolvimento da doença. O diagnóstico de caquexia cardíaca geralmente está 

associado ao mal prognóstico da doença, caracterizado pela perda de massa 

muscular, perda de massa magra e densidade mineral óssea reduzida, podendo ser 

observada a presença de osteoporose em estágios mais avançados da doença 

(Okoshi et al., 2013). 

O estado inflamatório provocado pela doença parece ter efeito chave no 

desenvolvimento da caquexia cardíaca uma vez que citocinas inflamatórias como a 

interleucina 1 (IL-1) e fator de necrose tumoral α (TNFα) estão relacionados com a 

inibição da ingestão alimentar e aumento da expressão de hormônios catabólicos 

em modelos animais (Von Haehling et al., 2007). 
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Com relação ao metabolismo das lipoproteínas, existem evidências que o 

colesterol sérico apresente efeito na neutralização de antígenos bacterianos, como 

lipopolissacarídeos (LPS) de pacientes com IC. Uma hipótese proposta é que a 

superfície de fosfolipídios facilite a ligação ao LPS e, portanto, neutralização desses 

compostos. Neste sentido, a administração de outras formações lipídicas, como o 

óleo de peixe, vem sendo discutida como estratégia para melhorar a sobrevida 

destes pacientes (Kalantar-Zadeh et al., 2008). Com relação a recomendação de 

lipídios, a atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017) preconiza que a 

ingestão fique na faixa de 30 a 35% do valor energético total (VET) com ênfase dada 

às gorduras mono e poli-insaturadas, em especial os ácidos graxos da série ômega 

3, e quantidades reduzidas de gorduras saturadas e trans (Faludi et al., 2017). 

No que se refere ao metabolismo de carboidratos, sabe-se que a resistência à 

insulina favorece a redução da oxidação de carboidratos por meio do prejuízo na 

translocação do transportador de glicose (GLUT-4). A hiperglicemia, em longo prazo, 

está associada à disfunção celular, prejuízo da vasodilatação mediada pelo fluxo, 

estado pró inflamatório crônico e promoção do estado pró trombótico e pró 

aterogênico. Para melhor controle da glicemia, é recomendada a ingestão de 50 a 

55% do VET provenientes de carboidratos, priorizando grãos integrais, com baixa 

carga glicêmica (Bocchi et al., 2009; Sandek et al., 2009). No entanto, de acordo 

com a atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017), o consumo de 

carboidratos simples por meio do açúcar de adição (como sacarose e xarope de 

milho) foi reduzido de 10% para 5% do VET da dieta de modo a promover melhor 

controle glicêmico (Faludi et al., 2017). 

Com relação ao metabolismo de proteínas, a diretriz recomenda a ingestão de 

15 a 20% do VET priorizando proteínas de alto valor biológico (Bocchi et al., 2009). 

A literatura aponta ainda que a utilização da proteína de soja, totalizando 15 a 30 g 

de proteína, está associada à redução de 5% de LDL-c, ao aumento de 3% de HDL-

c e à redução de 11% na concentração de TG (Grau de Recomendação IIa; Nível de 

Evidência: A) (Faludi et al., 2017). 

Dentre as deficiências de micronutrientes mais prevalentes em pacientes com 

IC, destaca-se a deficiência de vitamina D, cálcio, magnésio e zinco, tendo como 



23 
 

principais causas o aumento da excreção urinária e redução da absorção intestinal. 

Neste sentido, a deficiência da coenzima Q10 (Co Q10), também conhecida como 

ubiquinona, merece destaque na avaliação nutricional de pacientes com IC. A Co 

Q10 é um composto bioativo importante, componente da cadeia transportadora de 

elétrons na mitocôndria, que atua na produção de energia na forma de adenosina 

trifosfato (ATP) para o desenvolvimento da função cardíaca. Logo, uma vez que 

pacientes com IC frequentemente apresentam redução sérica e tecidual das 

concentrações de Co Q10, sua suplementação tem sido associada com melhora na 

fração de ejeção, débito cardíaco, capacidade funcional e qualidade de vida (Lee et 

al., 2011). 

Os dados da literatura apontam que a nutrição é uma parte extremamente 

importante da gestão de pacientes com IC. Com as grandes demandas de energia e 

nutrientes em prol do adequado funcionamento cardíaco, é essencial manter o 

consumo adequado para evitar a queda da função cardíaca nesses pacientes já em 

desvantagem (Lee et al., 2011). 

 

 

2.5.2.  Paradoxo da obesidade na insuficiência cardíaca   

 

Já é sabido que a obesidade é apontada como fator de risco para doenças 

cardiovasculares. Isto porque sua presença parece estar relacionada a diversas 

alterações nas estruturas cardíacas como por exemplo hipertrofia cardíaca, aumento 

da gordura epicárdica e infiltração de gordura no miocárdio, alargamento da 

cavidade do ventrículo direito e alteração na fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(VE) (Pascual et al., 2003).  

Por outro lado, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) podem 

apresentar-se significativamente desnutridos, caracterizando a caquexia cardíaca, 

condição que se desenvolve em cerca de 15% dos pacientes. Nesta condição, 

observa-se perda da massa muscular, com consequente prejuízo da mobilidade e da 

capacidade funcional, além de piora do prognóstico. Dentre os mecanismos 

envolvidos na gênese da caquexia cardíaca, podemos destacar a presença de 

citocinas pró-inflamatórias, desequilíbrio entre hormônios anabolizantes e 

catabólicos, diminuição da ingestão alimentar e má absorção intestinal resultantes 
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de edema intestinal e perfusão reduzida, conduzindo ao pior prognóstico da doença 

(Araújo et al., 2011). 

Por outro lado, a obesidade tem sido identificada como fator de proteção para 

o risco de mortalidade por IC, fator referido na literatura como “epidemiologia 

reversa” (Oreopoulos et al., 2010).  Uma hipótese para a epidemiologia reversa seria 

o fato de que a IC em si gera estado catabólico no indivíduo. Sendo assim, 

indivíduos obesos por apresentarem maior reserva metabólica, são mais resistentes 

à condição de catabolismo (Oga e Eseyin, 2016).   

Também tem sido observado que as concentrações plasmáticas de amino-

terminal pró peptídeo natriurético tipo B (NT-proBNP) são mais baixos em pacientes 

com excesso de peso e obesos. Possivelmente devido ao aumento da depuração 

peptídica, uma vez que os adipócitos apresentam receptores específicos para o NT-

proBNP (Kistorp, 2005). A literatura aponta que menores valores de NT-proBNP 

estão associados a menor mortalidade na IC, o que explicaria a maior sobrevida nos 

pacientes obesos (Wannamethee et al., 2014; Krauser et al., 2005).  

Além das hipóteses citadas acima, a perda de peso acarreta em uma perda 

da massa livre de gordura, cujo principal componente é a massa muscular, fator 

determinante da força muscular esquelética e preditor da intolerância ao exercício. 

Em virtude disso, não há consenso quanto ao incentivo à perda de peso nos 

pacientes com IC (Uszko-Lencer et al., 2006). 

 

 

 

2.5.3. Alteração da permeabilidade intestinal em pacientes com insuficiência 

cardíaca 

 

Pacientes com IC tendem a apresentar hipoperfusão intestinal importante 

capaz de alterar a permeabilidade da barreira intestinal a endotoxinas. Deste modo, 

além da produção de TMAO, a presença de LPS (principal antígeno de membrana 

de bactérias gram negativas) na corrente sanguínea também tem papel importante 

na manutenção do estado pró inflamatório de indivíduos com IC, uma vez que a 

simples adesão das bactérias à parede intestinal é suficiente para induzir a liberação 

de citocinas inflamatórias (Organ et al., 2015). 
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Na presença de disbiose intestinal, ao atingir a corrente sanguínea, o LPS 

liga-se a sua proteína carreadora formando um complexo com alta afinidade por 

células imunocompetentes, através dos receptores CD4 e receptores do tipo Toll 4 

(TLR4). A ligação do LPS com o receptor CD4 leva ao desprendimento do mesmo 

tornando-o livre na circulação sistêmica. Desta forma, a concentração plasmática de 

CD4 livre reflete o grau de interação entre este receptor e o LPS. O LPS pode, 

também, ativar células que não possuem TLR4 após a ligação com o CD4, como 

células endoteliais e cardiomiócitos (Costanza et al., 2007). Neste sentido, o 

polimorfismo do TLR4 está relacionado com menor ocorrência de doença 

coronariana, uma vez que a alteração gera um subtipo ineficaz de receptor (Kiechl et 

al., 2002).  

A alteração da permeabilidade intestinal também está associada a alteração 

da microbiota intestinal. Um estudo objetivou estudar a relação de patógenos 

presentes na microbiota de pacientes com IC e a severidade da doença. Foi 

observado que a classe funcional de NYHA moderada (III) a grave (IV) esteve 

associada com altos valores de unidades formadores de colônias (UFC) para 

Campylobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolitica e espécies de Candida, 

indicando suscetibilidade a colonização intestinal por microganismos patogênicos 

(Pasini et al., 2016).  

Com relação a modulação da microbiota, a literatura aponta para os efeitos 

benéficos da utilização de probióticos na saúde cardiovascular. Um estudo com 

ratos Sprague Dawley induzidos à oclusão da artéria coronária, observou que os 

ratos tratados com Lactobacillus rhamnosus apresentaram atenuação significante da 

hipertrofia do ventrículo esquerdo e melhora dos parâmetros hemodinâmicos, 

sugerindo que a modulação da microbiota seja de grande importância no tratamento 

da IC (Gan et al., 2014). Um estudo piloto realizado com paciente atendidos no 

Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) demonstrou que os pacientes com ICS 

crônica tratados com Saccharomyces boulardii por 3 meses apresentaram redução 

nos biomarcadores bioquímicos e inflamatórios além da melhora no funcionamento 

cardiovascular (diâmetro do átrio esquerdo e fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo) quando comparados ao grupo placebo (Costanza et al., 2015). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos do chocolate amargo com 70% de cacau sobre a 

composição corporal e a microbiota intestinal em pacientes com insuficiência 

cardíaca. 

 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar o teor dos polifenóis e flavonóides presentes no chocolate 

amargo com 70% de cacau utilizado na pesquisa; 

 Avaliar a ingestão alimentar dos pacientes com IC, antes e após o período 

de 4 semanas de acompanhamento; 

 Comparar os parâmetros da composição corporal entre o grupo controle e 

o grupo experimental no momento inicial da pesquisa; 

 Comparar as variações nos parâmetros da composição corporal entre o 

grupo controle e o grupo experimental após o período de 4 semanas de 

acompanhamento; 
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 Avaliar a variação do conteúdo de  Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. 

nas amostras fecais após o período de 4 semanas de acompanhamento em 

ambos os grupos em ambos os grupos; 

 Relacionar a composição corporal com a microbiota intestinal, antes e 

após o período de 4 semanas de acompanhamento em ambos os grupos; 

 

 

 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um ensaio clínico controlado não randomizado cuja seleção 

dos pacientes ocorreu na Clínica Multidisciplinar de Insuficiência Cardíaca 

Coração Valente, vinculada ao Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), em parceria com a Profª Drª Ana Carla 

Dantas Cavalcanti. O projeto foi apresentado para apreciação ética (CAAE: 

50317415.7.0000.5243) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense no dia 27 de outubro de 2016 sob o parecer nº 

1.800.316. O trabalho também encontra-se registrado na plataforma de Registros 

Brasileiros de Ensaios Clínicos (REBEC) (Identificador RBR-59xfk3). 

Vale ressaltar que o chocolate utilizado no presente estudo foi adquirido 

em mercado local e subsidiado pelo próprio grupo de pesquisa, não havendo 

conflito de interesse entre a marca do chocolate e o estudo realizado. 

Os dados pertinentes à seleção dos pacientes foram obtidos por meio da 

revisão de prontuários e consulta nutricional, realizada de acordo com rotina da 

clínica. 

Os pacientes de ambos os grupos foram selecionados por meio dos 

mesmos critérios de inclusão e exclusão, previamente estabelecidos. Os 

pacientes aptos foram convidados a participar da pesquisa por meio da leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1).  
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4.1 Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídos no estudo pacientes adultos e idosos, do sexo feminino e 

masculino, com índice de massa corporal (IMC) acima de 18,5 Kg / m² para ambos 

os sexos e com diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) classe 

funcional I ,  II ou III segundo os critérios de classificação da New York Heart 

Association (NYHA) (AHA, 2016). 

Foram excluídos pacientes em uso de qualquer suplemento dietético que 

contenha em sua formulação nutrientes antioxidantes e/ou cacau, pacientes com 

taxa de filtração glomerular < 60 mL/min, fumantes ou ex-fumantes (com menos 

de dois anos de cessação do tabagismo), presença de marcapasso, doença 

hepática e/ou pancreática, alergia a chocolate ou seus derivados,  insuficiência 

cardíaca classe funcional IV ( segundo os critérios do NYHA) , exame físico com 

presença de edema e/ ou anasarca, presença de doença infecciosa, auto-imune, 

presença de caquexia cardíaca,  hipoalbuminemia, em uso de suplemento de 

prebiótico, probiótico, simbóticos nos últimos 3 meses ou realizando 

antibioticoterapia. 

Foram excluídos aqueles pacientes que não cumpriram o protocolo 

proposto no estudo ou que apresentaram alteração de algum critério de 

elegibilidade ao longo do estudo. 

 

4.2 Plano de trabalho 

 

Os pacientes foram submetidos a coleta de fezes, avaliação da composição 

corporal e recordatório de 24 horas (R24h) antes e após o período de 4 semanas 

com objetivo de verificar mudanças nos parâmetros da composição corporal e no 

perfil de bactérias colonizadoras da microbiota intestinal.  A figura 5 apresenta 

todo o plano de trabalho dividido em 4 momentos (T1, T2, T3 e T4). 
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4.3. Intervenção  

 

Devido à dificuldade encontrada em captar pacientes que aceitassem a 

proposta de intervenção por meio do consumo do chocolate amargo com 70% de 

cacau, não foi possível  realizar a randomização da amostra,  utilizando-se, 

portanto, a abordagem de amostra por conveniência. Deste modo, foram alocados 

no grupo controle (GC) os pacientes que por algum motivo não aceitaram à 

intervenção com o chocolate. Por outro lado, o grupo experimental (GE) foi 

composto por pacientes que aceitaram a proposta da intervenção.  

O GC foi orientado a não consumir, durante o período de 4 semanas, 

chocolate e derivados de nenhuma espécie, chá verde, suplementos antioxidantes 

e suplementos contendo prebióticos, probióticos e simbióticos. Por outro lado, o 

GE foi orientado a consumir 50 gramas de chocolate amargo com 70% de cacau 

diariamente durante o mesmo período, sendo 25 gramas (equivalentes a 3 

quadrados) no horário da colação e 25 gramas no horário do lanche da tarde. O 

GE também foi orientado a não consumir, durante o período de acompanhamento, 

chocolate e derivados de outras fontes (com exceção do chocolate oferecido pelo 

grupo de pesquisa), chá verde, suplementos antioxiantes e suplementos contendo 

prebióticos, probióticos e simbióticos em sua composição.  

 Vale ressaltar que ambos os grupos continuaram a receber orientações 

nutricionais de acordo com o planejamento de marcação de consultas da clínica.  

O chocolate utilizado no presente estudo foi da marca Cacau Show, 

linha “Bendito Cacao”. Os chocolates foram adquiridos em comércio local e 

foram entregues aos pacientes do GE quizenalmente, totalizando 3 encontros no 

Figura 5. Plano de trabalho. (A) Plano de trabalho do grupo controle; (B) Plano de trabalho 

do grupo experimental. 
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período de 4 semanas, sendo estes: um no momento inicial do estudo, um após 

15 dias de acompanhamento somente para a entrega do chocolate e o último ao 

final do período de 4 semanas. Por outro lado, o GC aprensentou 2 encontros, 

sendo um no momento inicial do estudo e outro ao final do período de 4 semanas. 

A estratégia de distribuição do chocolate escolhida para o GE foi a oferta de 

porções diárias identificadas com a data a ser consumida (figura 6) para facilitar a 

adesão à intervenção.  

 Para estimular a adesão ao estudo por meio da ingestão do chocolate no 

GE e a não ingestão do GC foi realizado contato telefônico com todos os 

pac

ientes selecionados para o estudo cerca de 3 vezes por semana. 

 

 

 

4.4   Composição nutricional do chocolate utilizado na pesquisa 

 

A informação nutricional do chocolate amargo utilizado na pesquisa está 

FIGURA 7. Porções de chocolate com 70% de cacau embaladas para distribuição. 

 

Figura 6: Chocolate amargo 70% de cacau embalado para distribuição. 
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apresentada no quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Informação nutricional do chocolate amargo utilizado no estudo. 

 

 

 

 

 

 

          
ADAPTADO PARA PORÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO PELOS 
PACIENTES DA PESQUISA. Fonte: Chocolate amargo com 70% de cacau, 
Linha Bendito Cacao (100g). Marca: Cacau show. 

 

4.5. Teor de polifenóis e capacidade antioxidante do chocolate utilizado  

 

O chocolate foi submetido à avaliação dos polifenóis na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) em parceria da professora Manuela Dolinsky da 

Universidade Federal Fluminense (UFF).  

O método frequentemente utilizado para determinar o teor total de compostos 

fenólicos em alimentos é o de Folin-Ciocalteau. Este método baseia-se na redução 

dos ácidos fosfomolibdênico (H3PMo12O40 ) e fosfotungístico (H3PW12O40 ) a óxido 

                   Informação Nutricional 
               Porção de 50g (6 quadrados) 

Quantidade por porção % VD(*) 

Valor Energético 266kcal = 1.118kJ 14% 

Carboidratos 18,4g 6% 

Proteínas 3,8g 6% 

Gorduras Totais 20g 38% 

Gorduras Saturadas 12,8g 58% 

Gorduras Trans 0g   - 

Fibra alimentar 5,6g 22% 

Sódio 28mg 2% 

(*) Valores diários de referência com base em uma dieta 2.000kcal ou 
8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades. (-) VD não estabelecido. 
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de tungstênio (W8O23 ) e óxido de molibdênio (Mo8O23 ), pelos compostos fenólicos, 

em meio alcalino. O composto formado, de coloração azul, tem sua absorbância 

medida a 750 nm e esta reflete a quantidade de compostos fenólicos, que 

geralmente é expressa em equivalente de ácido gálico (EAG) ou equivalente de 

catequina (EC). A reação está descrita abaixo: 

 

H3PW12O40 + H3PMo12O40 + FENOL = W3O23 + Mo3O23 

 

A atividade antioxidante foi determinada através da capacidade dos 

antioxidantes presentes nas amostras em sequestrar o radical estável difenil-picril-

hidrazila (DPPH). O método de avaliação empregado baseia-se na transferência de 

elétrons onde, por ação de um antioxidante, o DPPH que possui cor púrpura é 

reduzido, tornando-se de coloração amarela, com consequente desaparecimento da 

absorção, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorbância. A 

partir dos resultados obtidos determina-se a porcentagem de atividade antioxidante 

ou sequestradora de radicais livres. Para efeito de comparação utiliza-se o TROLOX 

(antioxidante comercial com propriedades antioxidantes conhecidas) na qual foi 

designado como TEAC (Capacidade antioxidante trolox equivalente), de modo a 

fornecer uma estimativa da quantidade de moléculas de radicais consumidas pelo 

antioxidante (Oliveira e Oliveira, 2015). As leituras das absorbâncias foram 

realizadas após 30 minutos de reação em espectrofotômetro de microplaca com 

incubação a 25ºC. As análises foram realizadas em triplicatas. 

 

 

 

4.6. Avaliação do consumo alimentar 

 

Os pacientes foram submetidos à avaliação da ingestão alimentar por meio 

da aplicação do R24h em dois momentos distintos, sendo um levantamento 

realizado no momento inicial do estudo e outro ao final do período de 4 semanas. 

Para conversão da medida caseira em gramatura utilizou-se a Tabela Para 

Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras (2004). Os valores de 
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energia e macronutrientes, bem como seus percentuais em relação ao VET e 

gramatura por quilo de peso atual, foram calculados por um software específico 

(Dietwin versão Plus).  

 

 

 

4.7. Análise da composição corporal  

 

A avaliação da composição corporal dos pacientes foi realizada no 

Laboratório de Avaliação Nutricional e Funcional da Universidade Federal 

Fluminense (LANUFF), localizado na Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 

Ferreiro, com agendamento prévio.  

Os métodos utilizados na avaliação da composição corporal foram a 

absorciometria por dupla emissão de raios X (DXA), considerado método padrão 

ouro na análise da composição corporal, e pletismografia por deslocamento de ar 

(BOD POD) devido a escassez de estudos que avaliem a composição corporal de 

paciente com IC por meio deste método.  

Todos os participantes foram orientados a chegar em jejum de 4 horas, 

vestindo roupas leves ou próprias para natação, quando possível, sem metais e sem 

adornos. Além disso, todos os participantes foram orientados a urinar antes do 

exame. 

 

4.7.1. Absorciometria por dupla emissão de raios X (DXA) 

 

Para avaliação da composição corporal pelo método de absorciometria por 

dupla emissão de raios X foi o utilizado o modelo  Lunar IDXA,GE Health Care, 

Madison, WI, com software específico encore 2010, versão 13.40. 

O princípio do método estabelece que as áreas de ossos e de tecidos moles 

podem ser penetradas por dois picos distintos de energia provenientes de uma 

fonte de isótopos de alta afinidade. A penetração é analisada por um detector de 
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cintilação. A obtenção dos compartimentos corporais (mineral-ósseo, massa gorda 

e massa livre de gordura) foi estimada pela medida da atenuação desses picos 

fotoelétricos. O exame foi realizado com o indivíduo deitado em decúbito dorsal 

sobre uma mesa, onde a fonte e o detector foram passados através do corpo com 

uma velocidade relativamente lenta de 1cm/s. O mapeamento do DXA de todo o 

corpo levou cerca de 10 minutos (Ellis, 2000). 

Os indicadores da composição corporal analisados pelo DXA foram: massa 

corporal (kg), IMC (kg/m²), massa corporal isenta de água (kg), percentual de 

gordura corporal (%), massa magra (kg), massa gorda (kg), massa livre de gordura 

(kg), distribuição de gordura andróide (%) e ginecóide (%), relação da distriuição 

andróide e ginecóide (taxa A/G). 

 

 

4.7.2.  Pletismografia por deslocamento de ar (BOD POD)  

 

A pletismografia por deslocamento de ar é um método rápido e fácil para a 

determinação da composição corporal que se baseia na relação inversa entre 

pressão (p) e volume (v), baseado na Lei de Boyle (P1V1 = P2V2) para determinar o 

volume corporal. Uma vez determinado este volume, é possível aplicar os princípios 

da densitometria para a determinação da composição corporal por meio do cálculo 

da densidade corporal (D = massa/volume) (McCrory et al. 1995; Hoffman e 

Hildebrandt 2001) 

Para tal, foi utilizado o modelo BOD POD® Body Composition System (Life 

Measurement Instruments, Concord, CA, USA). 

A avaliação foi realizada observando-se os critérios descritos pelo manual do 

equipamento. Para isso, o aparelho foi calibrado antes das avaliações, utilizando-se 

um cilindro com volume conhecido (50 litros). Após esta calibração, os voluntários 

foram avaliados usando o mínimo de roupa possível. Foi solicitado o uso de uma 

touca durante a avaliação com o intuito de prender os cabelos.  

O avaliado foi pesado na própria balança do equipamento que possui uma 

sensibilidade de duas casas decimais. Antes de iniciar o teste, os dados do avaliado 

foram incluídos no software do equipamento.  



36 
 

 Durante todo o teste, o avaliado permaneceu sentado dentro do equipamento 

e a cada passo da avaliação a porta de pletismografia era aberta para dar sequência 

à medida.  

No último passo da avaliação, foi solicitado ao avaliado que realizasse três 

incursões respiratórias. Em seguida, o teste era finalizado. Cada teste durou em 

média cinco minutos, sendo neste período realizada a medida do volume ocupado 

pelo voluntário. 

Caso a medida obtida fosse considerada acima de um padrão aceitável, o 

próprio software do equipamento recusava os valores obtidos, exigindo, portanto, 

nova avaliação, até que a mesma fosse considerada adequada.  

Os indicadores da composição corporal analisados pelo BOD POD foram: 

massa corporal (kg), percentual de gordura corporal (%); massa gorda (kg); massa 

livre de gordura (kg), massa livre de gordura (%), volume corporal (L) e densidade 

Corporal (kg/L) 

 

 

4.8. Análise do conteúdo de bactérias do gênero Lactobacillus e Enterococcus 

 

 O método utilizado para a realização da análise quantitativa das bactérias do 

gênero Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. nas amostras fecais foi o método de 

contagem de unidades formadoras de colônias (UFC), antes e após o período de 

acompanhamento. 

 

 

4.8.1. Preparo do meio de cultura 

 

Para o preparo do meio de cultura para isolamento de Lactobacillus spp. nas 

amostras fecais foi utilizado a base MRS Agar, Scharlau ®. Pesou-se 66g da base 

para o meio de cultura e diluiu-se em 1 L de agua destilada. A mistura foi fervida até 

completa dissolução e posteriormente armazenada em frascos que foram 

submetidos a autoclavagem, para esterilização, a 121°C por 15 minutos.  Para o 

preparo do meio de cultura para análise de Enterococcos spp. foi utilizado a base 
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Bile Esculin Azide Agar, Scharlau ®. Pesou-se 56,6g da base para o meio de cultura 

e diluiu-se em 1 L de agua destilada. Da mesma forma, a mistura foi fervida até 

completa dissolução e posteriormente submetidas a autoclavagem em frascos, a 

121°C por 15 minutos.  

Uma vez autoclavados e resfriados, as soluções foram distribuídas, cerca de 

15 ml por placa de Petri. Todo o procedimento foi realizado em ambiente estéril a fim 

de se evitar a contaminação.  

 

 

 

4.8.2. Diluições e semeaduras 

 

Pesou-se 1g das amostras fecais de cada paciente para posterior diluição em 

9 mL de solução salina a 0,9% (diluição 10-1). Em seguida, foram realizadas 

sucessivas diluições até a concentração 10-7. 

Para cada diluição foi semeado 0,1 mL por espalhamento nas placas 

contendo meio de cultura para Enterococcus spp.. Para análise de Lactobacillus spp. 

a técnica foi a semeadura per plate ou por aprofundamento, na qual 1 mL de cada 

diluição é adicionado na placa ainda vazia com posterior adição de 15 mL do meio 

de cultura preparado e, em seguida, homogeneizado suavemente. Todas as 

análises foram realizadas em duplicata a fim de se minimizar os erros de técnica e 

diluição.  

Em seguida, todas as placas foram incubadas em estufa a 35ºC. O tempo 

médio de incubação para Enterococcus spp. foi 48 horas, enquanto Lactobacillus 

spp. foi em média 5 dias.   

 

4.8.3. Contagem de colônias  

 

Para a contagem de colônias foram selecionadas as placas com crescimento 

entre 30 e 300 colônias. Foram excluídas do cálculo as placas que não houveram 

crescimento e as incontáveis, ou seja, com crescimento superior a 300 UFC. Os 
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resultados da contagem foram expressos em UFC/g de fezes. O cálculo da 

contagem de UFC está descrito abaixo: 

 

 

Onde: 

Fator de correção para Lactobacillus spp. = 1,0 

Fator de correção para Enterococcus spp. = 10,0 

 

 

 

 

 

 

4.9. Análise estatística  

 

Os dados foram apresentados como média e desvio padrão. Os indicadores 

da composição corporal foram testadas quanto a sua normalidade, pelo teste de 

Shapiro wilk. Foi utilizado o teste t- student pareado ou teste de Wilcoxon antes e 

depois do período de 4 semanas e o teste t-student não pareado ou teste de Mann 

Whitney para comparação entre os grupos. O Os valores de p ≤  0,05 foram 

considerados siginificativos. Todas as análises foram feitas utilizando o software 

GraphPad Prism 5.0. 

 Para análise do conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. utilizou-

se a variação percentual de ambos os grupos ao longo do período de 4 semanas. 

Para isto, inicialmente foi realizada a padronização dos dados, com base na 

seguinte fórmula: 

 

 

O cálculo da padronização foi realizado de acordo com os resultados obtidos 

no GC e GE em momentos distintos, sendo estes:  GC no momento inicial, GC 

após o períoddo de 4 semanas, GE no momento inicial e GE após o período de 4 

semanas. 
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 Feito isto, foi realizado o cáculo para obtenção da variação percentual (%) 

de ambos os grupos, tanto para o conteudo de Lactobacillus spp. quanto para o 

conteudo de Enterococcus spp., com base na seguinte fórmula: 

  

 

 

 

 

 Foi utilizado o  teste de correlação de Spearman para a correlação do 

conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. com os indicadores da 

composição corporal pelo DXA.  

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Avaliação do conteúdo de polifenóis totais e capacidade antioxidante do 

chocolate utilizado no estudo. 

 

O resultado da análise dos polifenóis do chocolate amargo utilizado no 

presente estudo está descrito na tabela 1.  A média de compostos fenólicos  foi 734, 

8 ± 37,2 mg EAG/100g, enquanto o teor de flavonóides que reflete a capacidade 

antioxidante foi  31,67 ± 1,29 mg Eq/100g.  

 

 

Tabela 1: Teor de polifenóis totais e capacidade antioxidante das amostras do 

chocolate com 70% de cacau oferecido aos pacientes selecionados para o 

estudo. 
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TEAC (Capacidade antioxidante trolox equivalente) 
DPPH (difenil-picril-hidrazina) 
FRAP  (poder de redução do ferro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Fluxograma de captação de pacientes e características da amostra 

 

A figura 7 descreve todo o processo de captação de pacientes para realização 

do estudo. Foram entrevistados 46 pacientes para compor o estudo. No entanto, 15 

destes foram excluídos por não serem elegíveis e 7 se recusaram a participar da 

pesquisa. Dos 24 que aceitaram a participar da pesquisa, 14 aceitaram a proposta 

da intervenção com o chocolate amargo com alto teor de cacau, sendo agrupados 

no GE. Contudo, ao longo da pesquisa, um paciente foi excluído por ter sido 

infectado por Zika virus. Os 9 pacientes restantes que não aceitaram a proposta da 

intervenção com chocolate foram alocados no GC. 

 

 Amostra 
1 

Amostra 
2 

Amostra 
3 

± DP 

Média de compostos 
fenólicos (mg EAG/100g) 
 

708,51 734,84 761,16 734, 8 ± 37,2 

FRAP (micromol Fe/100g) 10475,26 10311,10 10393,18 10393,00 ± 82,08 

TEAC (micromol trolox/100g) 
 

3856,99 3393,40 3431,76  3561,00 ± 257,03 

DPPH (% de inibição) 99,92 98,61 100,24  99,59 ± 0,86 

Flavonóides (mg EQ/100g) 31,99 30,26 32,77 31,67 ± 1,29 
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Figura 7. Fluxograma de captação dos participantes do estudo. 

 

Na tabela 2, estão apresentadas as características sociodemográficas dos 

participantes do GC (n=9) e GE (n=14) que concluíram o estudo. 

Foi observado que tanto no GC quanto no GE a amostra foi composta 

marjoritariamente por homens, sendo 56% (n=5) no GC e 57% (n=8) no GE. Com 

relação à idade, ambos os grupos foram compostos por indivídos com idade igual ou 

superior a 60 anos (100%; n=9 e 78%; n=11), GC e GE respectivamente, sendo a 

media de idade (anos) do GC 68 ± 6,15  e do GE 65 ± 9,91. Com relação a cor da 

pele, predominou a cor parda, a qual correspondeu a 44% (n=4) do GC e 50% (n=7) 

do GE. 

Com relação a renda mensal, 67% (n=6) dos indivíduos do GC apresentaram 

renda de até R$ 1.000,00, enquanto no GE 72% (n=10) apresentaram renda mensal 
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de até R$ 2.000,00, nas quais as principais fontes de renda eram provenientes de 

aposentadoria ou pensão. 

Foi observado também que 78% (n=7) dos indivíduos do GC e 71% (n=10) do 

GE apresentaram baixo grau de escolaridade, ou seja, até 9 anos de estudo. Por 

fim, tanto no GC (56%; n=5)  quanto no GE (71%; n=10) os indivíduos relataram 

conviver com seu cônjuge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2:  Características sociodemográficas dos pacientes selecionados para 

o estudo.  

Variáveis GC 
(n=9) 

GE 
(n=14) 

 n % n % 

SEXO     

Feminino 4 44 6 43 

Masculino 5 56 8 57 

IDADE     

≥ 60 anos 9 100 11 78 

COR     

Preto 2 22 3 21 

Pardo 4 44 7 50 

Branco 3 33 4 29 

RENDA MENSAL     

Até R$ 1000,00 6 67 5 36 
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Com relação a classificação funcional da IC, segundo os critérios de NYHA 

(1994), o estágio I e II foi o mais frequente tanto no GC (89%; n=8) quanto no GE 

(93%; n=13), reforçando a ideia que se trata de pacientes ambulatoriais, conforme 

observado na tabela 3. 

 

Tabela 3. Classificação funcional da insuficiência cardíaca segundo os 

critérios da New York Heart Association (NYHA, 1994) dos pacientes 

selecionados para o estudo. 

R$ 1000,00 – R$2000,00 - - 5 36 

≥ R$ 2000,00 2 22 2 14 

Sem renda - - 1 7 

Sem relatos 1 11 1 7 

FONTE DE RENDA     

Aposentado 7 78 6 43 

Pensionista 2 22 6 43 

Empregado - - 1 7 

Desempregado - - 1 7 

ESCOLARIDADE     

Até 9 anos de estudo 7 78 10 71 

Até 12 anos de estudo 2 22 4 29 

≥ 12 anos de estudo -  - - 

PRESENÇA DE CÔNJUGE      

Sim 5 56 10 71 

Não 4 44 4 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Variável GC 
(n=9) 

GE 
(n=14) 

 n % n % 

NYHA     

I 5 56 7 50 

II 3 33 6 43 
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5.3 Consumo alimentar dos pacientes  

 

Os resultados das análises apontam que não houve diferença significativa 

(p>0,05) na ingestão alimentar de GC e GE no momento inicial do estudo, conforme 

descrito na tabela 4. No entanto, após o período de 4 semanas o GE apresentou 

maior percentual de ingestão de lipídios totais (p=0,02) e ácidos graxos saturados 

(p<0,01) e menor do percentual de proteínas (p = 0,02) quando comparado ao GC. 

No entanto, a relação proteína/kg de peso atual não apresentou diferença 

siginificativa entre os grupos, permanecendo dentro da faixa ideal segundo os 

valores de referência.

III 1 11 1 7 
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Tabela 4 : Avaliação do consumo alimentar dos pacientes do grupo controle e do grupo experimental  antes e após o 

período de 4 semanas de acompanhamento.  

Realizado o Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações entre os grupos. 
VET: Valor Energético Total; AGS: Ácido graxo saturado 

* Com consumo do chocolate a 70% de cacau 

** Valor recomendado pela III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (2009).

 
 

                  ANTES                       APÓS  

 
GC 

(n=9) 
GE 

(n=14) 
 

GC 
(n=9) 

GE* 
(n=14) 

  

Variáveis 
 

 ± DP  ± DP p-valor  ± DP  ± DP p-valor Recomendação** 

Energia (kcal) 1528 ±480,8 1363± 527,8 0,46 1528± 480,8 1608± 506,8 0,71   

Kcal/kg Peso atual 20,31±8,28 18,22± 8,59 0,58 20,31± 8,28 21,43±9,28 0,77   

Carboidratos (% VET) 53,06±10,96 54,9±11,92 0,72 53,06± 10,96 50,01±10,37 0,51 50-55% 

Carboidrato (g) 207,9±101,7 182,8±76,07 0,51 207,9± 101,7 201,07±80,56 0,87   

Lipídio (% VET) 24,09±7,22 24,56±8,25 0,89 24,09± 7,22 31,95±7,04 0,02 30-35% 

Lipídio (g) 39,16±11,31 38,18±19,83 0,90 39,16± 11,31 56,12±19,95 0,03   

    AGS (g) 11,57±4,46 13,58±8,35 0,52 11,57±4,46 24,86±8,46 < 0,01  

    AGS (% VET) 7,04±2,81 8,71±4,06 0,30 7,04±2,81 14,49±3,91 0,01 <7% VET 

Proteína (% VET) 22,85± 5,03 18,91± 7,90 0,20 22,85±5,03 16,34±6,50 0,02 15-20% 

Proteína (g) 86,03± 8,43 63,48± 4,09 0,09 86,03±28,43 66,63±34,45 0,12   

Proteína/kg (atual) 1,1± 0,55 0,9± 0,53 0,24 1,1±0,55 0,9±0,53 0,54 08-1,0g 
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5.4 Estado nutricional e avaliação da composição corporal 

 

Com relação ao estado nutricional, conforme apresentado na tabela 5, foi 

observado que tanto no GC (100%; n= 9) quanto no GE (86%; n=12) os 

participantes iniciaram a pesquisa com estado nutricional de sobrepeso ou 

obesidade. 

 

Tabela 5:  Estado nutricional dos pacientes selecionados para o estudo. 

 

A comparação da composição corporal entre o GC e GE no momento inicial 

da pesquisa, por meio do DXA e BOD POD, está descrita nas tabelas 6 e 7. Como 

resultado, não foi observada diferença significativa em nenhum indicador da 

composição corporal (p>0,05) no momento inicial da pesquisa pelos dois métodos 

utilizados, sugerindo que as amostras eram semelhantes no início do estudo. 

 

Tabela 6: Comparação entre grupo controle e o grupo experimental em relação 

a composição corporal no momento inicial do estudo, pela absorcimetria por 

dupla emissao de raio X (DXA). 

             GC                         GE 
           (n=9)                     (n=13) 

Variáveis  ± DP  ± DP p-valor 

Massa corporal (kg) 78,20± 12,71 79,82  ± 18,78 0,82 
IMC (kg/m²) 31,04±3,95 30,30 ± 4,19 0,68 
Massa isenta de água (kg) 75,60±12,40 77,14 ± 18,04 0,83 
Gordura corporal total (%) 38,01± 6,80 37,75 ± 6,41 0,93 
Massa magra (kg) 46,46± 6,69 47,89 ± 11,44 0,74 
Massa gorda (kg) 29,14± 8,49 29,25 ± 8,76 0,98 
MLG (kg) 49,06± 7,12 50,55 ± 12,20 0,75 
Andróide (%) 45,96± 7,12 45,85 ± 8,53 0,98 
Ginecóide (%) 37,53± 8,67 37,37 ± 6,85 0,84 
Taxa A/G 1,25± 0,07 1,25 ± 0,21 0,88 
Realizado o Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das 
variações entre os grupos. 

Variáveis GC 
(n=9) 

GE 
(n=14) 

 n % n % 

ESTADO NUTRICIONAL      

Eutrófico - - 2 14 

Sobrepeso 4 44 6 43 

Obeso 5 56 6 43 
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MLG: Massa livre de gordura ; Taxa A/G:  Relação da distribuição de gordura andróide e ginecóide 
 

Tabela 7: Comparação entre o grupo controle e o grupo experimental em 

relação a composição corporal no momento inicial do estudo por meio da 

plestimografia por deslocamento de ar (BOD POD). 

             GC                      GE 
           (n=9)                  (n=13) 

Variáveis  ± DP  ± DP p-valor 

Massa corporal (kg) 78,50± 12,89 79,51± 19,26 0,89 
Gordura corporal total (%) 36,60± 7,27 38,10± 7,07 0,63 
Massa gorda (kg) 29,12± 9,03 30,32± 9,12 0,77 
MLG (kg) 49,37± 7,51 49,20± 12,94 0,97 
MLG (%) 61,49± 10,31 61,90± 7,07 0,91 
Volume corporal (L) 77,24± 13,26 78,41± 19,05 0,88 

Densidade Corporal (kg/L) 1,02± 0,02 1,01± 0,01 0,64 

Realizado o Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das 
variações entre os grupos. 
MLG: Massa livre de gordura 

 

 

A avaliação da composição corporal do GC e GE antes e após o período de 4 

semanas pelo DXA e BOD POD está descrito nas tabelas 8 e 9. Não foi observada 

diferença significativa no GC e GE em nenhum dos indicadores da composição 

corporal   analisados por ambos métodos (p> 0,05) após o período de 4 semanas. 
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Tabela 8: Avaliação da composição corporal dos pacientes do grupo controle  e do grupo experimental  pela 

densitometria por dupla emissão de raios-X (DXA) antes e após o período de acompanhamento de 4 semanas. 

 

Realizado o Teste T-student pareado ou teste de Wilcoxon para avaliação antes e após a intervenção o período de acompanhamento. 
Realizado o Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações entre os grupos. 
Δ= Variação. Calculada a partir do valor ao final do estudo subtraído do valor ao início do estudo. 
Taxa A/G:  Relação da distribuição de gordura andróide e ginecóide 
 

 

 

 

 
GC 

(n=9) 
GE 

(n=12) 
 

 ANTES APÓS   ANTES APÓS    

Variáveis  ± DP ± DP p-valor Δ ± DP  ± DP ± DP p-valor Δ ± DP 
p-valor 

Δ 

Massa corporal (kg) 78,2± 12,71 78,04 ± 12,62 0,65 -0,16 ± 0,99 79,82  ± 18,78 80,11 ±20,12 0,32 0,52±1,73 0,20 

IMC (kg/m²) 31,04 ± 3,95 30,94 ± 3,96 0,41 -0,10 ± 0,35 30,30 ± 4,19 30,42 ± 4,45 0,78 0,07±0,66 0,50 

Massa isenta de água (kg) 75,60 ± 2,40 75,47 ± 12,34 0,71 -0,13 ± 1,00 77,14 ± 18,04 77,62 ±19,19 0,17 0,72±1,72 0,20 

Gordura corpora total (%) 38,01 ± 6,80 37,96 ± 6,82 0,79 -0,06 ± 0,63 37,75 ± 6,41 38,23 ±6,57 0,80 0,06±0,79 0,72 

Massa magra (kg) 46,46 ± 6,69 46,49 ± 7,17 0,94 0,03 ± 0,95 47,89 ± 11,44 47,66 ±11,64 0,38 0,26±0,99 0,55 

Massa gorda (kg) 29,14 ± 8,49 28,99 ± 8,23 0,29 -0,15 ±0,39 29,25 ± 8,76 29,89 ±9,76 0,27 0,39±1,16 0,20 

Massa livre de gordura(kg) 49,06 ± 7,12 49,08 ± 7,58 0,94 0,02±0,92 50,55 ± 12,20 50,39 ±12,33 0,30 0,31±1,00 0,59 

 Andróide (%) 45,96 ± 7,12 45,57 ± 6,92 0,27 -0,39±0,98 45,85 ± 8,53 46,36 ±8,67 0,85 0,06±1,06 0,33 

Ginecóide(%) 37,53 ± 8,67 37,44 ± 8,91 0,85 -0,09±1,33 37,37 ± 6,85 37,85 ±7,24 0,72 0,13±1,26 0,70 

Taxa A/G 1,25 ± 0,21 1,25 ± 0,21 0,84 -0,01±0,06 1,25 ± 0,21 1,24 ±0,20 0,88 -0,01±0,04 0,53 



48 
 

 

Tabela 9: Avaliação da composição corporal dos pacientes do grupo controle e do grupo experimental pela 

plestimografia por deslocamento de ar (BOD POD) antes e após o período de acompanhamento de 4 semanas. 

 

Realizado o Teste T-student pareado ou teste de Wilcoxon para avaliação antes e após a intervenção o período de acompanhamento. 
Realizado o Teste T-student não pareado ou teste de Mann Whitney para a comparação das variações entre os grupos. 
Δ= Variação. Calculada a partir do valor ao final do estudo subtraído do valor ao início do estudo. 
 

 

 

 

 

 
GC 

(n=9) 
GE 

(n=13) 
 

 ANTES APÓS   ANTES APÓS    

Variáveis  ± DP ± DP p-valor Δ ± DP  ± DP ± DP p-valor Δ ± DP 
p-valor 

Δ 
Massa corporal (kg) 78,50± 12,89 78,21± 2,64 0,41 -0,29 ± 1,00 79,51± 19,26 80,54 ±19,77 0,08 1,02±1,96 0,08 

Gordura corporal total (%) 36,60 ± 7,27 37,97 ± 7,64 0,16 1,37 ± 2,65 38,10± 7,07 38,42 ± 7,05 0,41 0,32±1,34 0,23 

Massa gorda (kg) 29,12 ± 9,03 30,17 ± 9,33 0,18 1,05 ± 2,14 30,32± 9,12 31,03 ± 9,72 0,06 0,71±1,23 0,95 

Massa livre de gordura(kg) 49,37 ± 7,51 48,09 ± 7,00 0,12 -1,29 ± 2,28 49,20± 12,94 49,51 ±12,85 0,57 0,31±1,90 0,09 

Massa livre de gordura (%) 61,49 ± 10,31 62,03 ± 7,64 0,81 0,54 ± 6,51 61,90± 7,07 61,58 ±7,05 0,40 -0,32±1,33 0,74 

Volume corporal (L) 77,24 ± 13,26 77,24± 3,22 0,99 -0,01 ±1,00 78,41± 19,05 79,49 ±19,64 0,06 1,08±1,88 0,13 

Densidade Corporal (kg/L) 1,02 ± 0,02 1,02 ± 0,02 0,21 -0,002±0,006 1,01± 0,01 1,01 ±0,01 0,55 -0,0005±0,003 0,25 
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5.5 Variação do conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. e 

sua relação com a composição corporal  

 

A variação do conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. após o 

período de 4 semanas do estudo está apresentada na figura 8. Os resultados 

sugerem que não houve diferença significativa tanto no GC quanto no GE em 

relação a variação de Lactobacillus spp. No entanto, foi observado que o conteúdo 

de Enterecoccus spp. apresentou uma variação significativamente maior ao final do 

estudo no GE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE 

Variação de Enterococcus spp. 

EXPERIMENTAL 

Variação de Lactobacillus spp. 

CONTROLE EXPERIMENTAL 

p=0,15 p=0,04 

Figura 8. Variação no conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. ao final do estudo. (A) 

Variação no conteudo de Lactobacillus spp. (B) Variação no conteúdo de Enterococcus spp. 

A B 
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A correlação do conteúdo de conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus 

spp. com os indicadores da composição corporal no momento inicial do estudo 

(n=18) estão apresentados na tabela 10. Os resultados sugerem que não houve 

correlação entre os indicadores da composição corporal e o conteúdo de 

Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. no momento incial da pesquisa.  

 

Tabela 10. Correlação do conteudo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. 

com a composição corporal no momento incial do estudo. 

 

Realizado o teste de Correlação de Spearman para correlação entre a composição corporal e o 
conteúdo de Lactobacillus spp e Enterococcus spp. 
*: N amostral total no início do estudo, considerando a perda de dados referente a não entrega das 
fezes. 
UFC: Unidade formadora de colônia; IMC: Ìndice de massa corporal 

 

Também não foi encontrada diferença significativa ao correlacionar a variação 

dos indicadores da composição corporal obtidos pelo DXA com a variação do 

conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp no GC e GE após o período de 4 

semanas, conforme apresentado na tabela 11.   

 

 

 

 

 

 

 
Lactobacillus spp.(UFC/g) 

(n=18)* 
Enterococcus spp.(UFC/g) 

(n=18)* 

Variáveis R p-valor R p-valor 

Gordura corporal total (%) -0,29 0,25 -0,06 0,82 

Massa magra (kg) -0,17 0,50 -0,11 0,68 

Massa livre de gordura(kg) -0,17 0,50 -0,11 0,68 

IMC (kg/m2) -0,33 0,19 -0,17 0,52 
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Tabela 11: Correlação da variação dos indicadores da composição corporal com a variação do conteúdo de 

Lactobacillus spp. e Enterococcus spp. no GC e GE após o período de 4 semanas. 

 

        
Real
izad

o o 
teste 

de 
Corr
elaç

ão 
de 

Spe
arman para correlação entre a composição corporal e o conteúdo de Lactobacillus spp e Enterococcus spp. 
Δ= Variação. Calculada a partir do valor ao final do estudo subtraído do valor ao início do estudo. 
UFC: Unidade formadora de colônia; IMC: Ìndice de massa corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GC 

(n=7 ) 
GE 

(n=11) 

 
Δ Lactobacillus spp. 

(UFC/g) 
Δ Enterococcus spp. 

(UFC/g) 
Δ Lactobacillus spp. 

(UFC/g) 
Δ Enterococcus spp. 

(UFC/g) 
Variáveis R p-valor R p-valor R p-valor R p-valor 

Δ  Gordura corporal total (%) 0,16 0,71 -0,52 0,24 -0,09 0,81 -0,43 0,18 
Δ Massa magra (kg) 0,43 0,35 0,50 0,27 -0,33 0,35 -0,06 0,85 
Δ Massa livre de gordura(kg) 0,43 0,35 0,50 0,27 -0,33 0,35 -0,06 0,85 
Δ IMC (kg/m2) 0,64 0,14 -0,64 0,14 -0,47 0,17 -0,20 0,55 

 

 

 



52 
 

6. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foi utilizado o chocolate amargo com 70% de cacau. No que se 

refere a análise dos polifenóis, foi observado total de 734,8 ± 37,2 mg EAG/100g de 

polifenóis totais e 31,67 ± 1,29 mg Eq/100g de flavonóides. 

Estes valores foram expressivamente superiores ao teor de polifenóis 

encontrados nos 12 diferentes alimentos de maior consumo no Brasil analisados por 

Faller e Fialho (2009), segundo a Tabela de Aquisição Domiciliar de Alimentos da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares.  

O conteúdo de polifenóis e flavonóides do presente estudo também foi 

superior ao encontrado por Meng e colaboradores (2009), ao avaliar o conteúdo de 

polifenóis totais e flavonóides em diferentes tipos de chocolate, na qual foi 

observado que o chocolate amargo apresentou 578,64 ± 5,04 mg EAG/100g e 28 ± 

1,92 mg Eq/100g, respectivamente, embora não tenha sido especificado qual o teor 

de cacau do chocolate amargo analisado. 

 Este dado sugere que o consumo do chocolate utilizado neste estudo traga 

os benefícios observados na literatura, de modo a contribuir para a prevenção de 

doenças cardiovasculares por meio do aumento da produção do oxido nítrico (ON), 

redução da resistência à insulina, melhora do perfil lipídico e dilatação mediada pelo 

fluxo, em função da maior a oferta de polifenóis (Meng et al., 2009). 

No entanto, Vertuani e colaboradores (2014), ao comparar diferentes 

amostras de chocolate Suíço com chocolates produzidos em diferentes países, 

observou que o   chocolate amargo Suíço com 72% de cacau apresentou menor 

conteúdo de polifenóis totais e atividade antioxidante, mesmo apresentando maior 

teor de cacau que o chocolate amargo orgânico 60% e 71%( origem: Suécia); 

chocolate amargo 65% (origem: Equador) e chocolate amargo 70% (origem: 

Madagascar). Este dado sugere que não só a quantidade de cacau utilizada, mas 

também a qualidade e a origem das sementes, afetam as propriedades do produto.  
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Com relação a caracterização da amostra, foi observado que em ambos os 

grupos a prevalência foi de indivíduos do sexo masculino, com idade igual ou 

superior a 60 anos. Bonin e colaboradores (2014), também encontraram essa média 

de idade (60 ± 11,6 anos) e prevalência do sexo masculino (64%) ao avaliar o 

conhecimento de 94 pacientes com IC quanto a gravidade da doença. Esses 

resultados corroboram os achados na literatura, na qual já é bem estabelecido que a 

prevalência de desenvolvimento da IC aumenta com o avançar da idade, mais 

especificamente no sexo masculino (Azad e Lemay, 2014). De acordo com a 

literatura, uma das hipóteses para a prevalência de IC em homens se deve a 

dinâmica dos hormônios sexuais que favorece a maior incidência de doença arterial 

coronariana (DAC) e IAM, conduzindo a insuficiência cardíaca com fração de ejeção 

reduzida (ICFER) e, por fim, a mortalidade precoce (Meyer et al., 2015). 

Em relação a escolaridade, grande parte dos participantes do estudo 

apresentaram baixa escolaridade, sendo 78% (n= 7) no GC e 71% (n=10) no GE. A 

literatura aponta que o baixo grau de instrução e a baixa renda são identificados 

como fatores de risco e/ou agravantes tanto para o desenvolvimento de IC quanto 

para a readmissão hospitalar, de modo que o alto nível de escolaridade e maior 

renda familiar estão associados a maior adesão ao tratamento da IC, uma vez que 

estes indivíduos tendem a ser mais esclarecidos. Por outro lado, tem sido observado 

que indivíduos da rede pública apresentam, em sua maioria, renda mensal entre 1 e 

5 salários com prevalência de ensino fundamental incompleto, estando associado a 

menor pontuação no questionário de autocuidado frente a IC (Bonin et al., 2014).  

Neste sentido, um ponto interessante a ser observado no presente estudo e 

que deve ser considerado, é o fato do GE ter sido composto, em sua maioria, por 

indivíduos de maior poder aquisitivo quando comparado ao GC.  Logo, pode-se 

sugerir que a renda possa ter contribuído para o aceite da proposta de ingestão 

diária do chocolate amargo, uma vez que indivíduos com renda inferior optam, 

muitas vezes, por chocolates com maior teor de açúcar e leite, por serem mais 

acessíveis. 

Outro ponto que deve ser considerado é o fato da prevalência de 

aposentadorias e pensões como fontes de renda em ambos os grupos, o que 

poderia facilmente ser justificado pela idade e limitações físicas em função do 

agravado da doença, uma vez que portadores de doenças crônicas, incapazes de 
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exercerem suas funções, tem direito à pensão por invalidez do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). 

Com relação a ingestão alimentar dos pacientes, ambos os grupos 

apresentaram baixa ingestão energética (em torno de 20 kcal/kg) no momento inicial 

e ao final da pesquisa. Esse achado é consistente com a literatura, e dentre as 

hipóteses propostas para a ingestão inadequada em pacientes com IC, a saciedade 

precoce, alterações no paladar provocadas pela idade e energia limitada para 

comprar e preparar alimentos são as mais referidas (Grossniklaus et al., 2008). 

 Entretanto, uma vez que grande parte dos indivíduos que compuseram a 

amostra se trata de indivíduos com sobrepeso ou obesidade, conforme descrito na 

tabela 5, estes podem ter subestimado a ingestão energética no momento da 

realização do recordatório de 24 horas (R24h) (Souza et al., 2010). A capacidade de 

memória reduzida, uma vez que a grande maioria dos participantes (86%; n=19) 

tinham idade igual ou superior a 60 anos, também pode ter contribuído para esse 

achado. 

Além disso, diversos estudos de intervenção apontam para a redução da 

ingestão alimentar em função do consumo do chocolate amargo com alto teor de 

cacau, que poderia ser justificada pela ação do polifenóis do cacau sobre os 

hormônios intestinais envolvidos na regulação do apetite, bem como a presença de 

fibras solúveis (Massolt et al., 2010; Sánchez et al., 2010; Matsui et al., 2005). 

Contudo, no presente estudo, ambos os grupos (GC e GE) mantiveram o padrão de 

ingestão energética ao longo do período de 4 semanas. Dentre as hipóteses que 

justificariam tal resultado podemos citar o tempo curto de intervenção com chocolate 

(somente 4 semanas). Outra limitação seria a utilização do R24h como ferramenta 

de avaliação do consumo alimentar somente em dois momentos do estudo, uma vez 

que não é suficiente para refletir os hábitos alimentares (Fisberg et al., 2009).  

No que se refere a ingestão de macronutrientes, especialmente a ingestão 

total de lipídios, ambos os grupos apresentaram ingestão abaixo do recomendado 

(30-35% do VET) no momento inicial da pesquisa. Contudo, após a intervenção com 

o chocolate amargo, o GE apresentou aumento do percentual total de lipídios 

(p=0,02) e de ácidos graxos saturados (p< 0,01), estando este último acima da 

recomendação, ou seja, acima de 7% em relação a ingestão energética total (Faludi 

et al., 2017).  
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A recomendação segudo Faludi e colaboradores, 2017 ainda sugere a 

ingestão de 15% de monoinsaturados e 5-10% de poli-insaturados, embora não 

tenha sido observada neste estudo. No entanto, apesar do aumento observado no 

conteúdo de gorduras saturadas, deve-se ressaltar que o perfil de lipídios presente 

no chocolate, principalmente o amargo, é diferenciado, conforme citado 

anteriormente (Tokede et al., 2011).  

Ainda com relção a ingestão de macronutrientes, após a inclusão do 

chocolate, apesar da redução significativa no percentual de proteínas pelo GE 

(16%), não houve diferença significativa entre os grupos na relação proteína/kg de 

peso atual, ambos se mantendo dentro da faixa de recomendação de 0,8-1,0g/kg de 

peso atual. Vale ressaltar que a ingestão de carboidratos também se manteve dentro 

da recomendação durante todo o período do estudo. No entanto, Rostami e 

colaboradores (2015) ao avaliar a ingestão energética de pacientes diabéticos e 

hipertensos antes e após o consumo de 25g de chocolate amargo com 83% de 

cacau por 8 semanas não observou alteração significativa na ingestão energética e 

de macronutrientes. 

Em relação a análise da composição corporal realizada pelo DXA e pelo BOD 

POD, não houve diferença significativa entre os grupos GC e GE no momento inicial 

da pesquisa, sugerindo uma homogeneidade entre os grupos.  O mesmo ocorreu 

após o período de 4 semanas de acompanhamento, em que não foi observada 

diferença significativa ao analisar as variações dos indicadores da composição 

corporal entre os grupos. Logo, os resultados sugerem que os grupos iniciaram e 

concluíram a pesquisa com composição corporal semelhantes.  

A avaliação da composição corporal por diferentes métodos, como o DXA e o 

BOD POD utilizados no atual estudo, de certa forma deve ser considerada para que 

se identifique o melhor método de avaliação dos indicadores da composição corporal 

em determinada população. Em indivíduos saudáveis, por exemplo, o BOD POD 

parece superestimar o percentual de gordura em comparação ao DXA (Bosy-

Westphal et al., 2003).  

Por outro lado, Trippel e colaboradores (2016), observaram por meio de um 

estudo observacional realizado em pacientes com IC (NYHA ≥ II), atendidos 

ambulatorialmente, que a técnica de plestimografia por deslocamento de ar, 

observada no BOD POD, foi capaz de estimar de forma convincente o percentual de 
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gordura e massa livre de gordura em pacientes com IC, utilizando o DXA como 

padrão de referência para a medição. Entretanto, no presente estudo, a estimativa 

da composição corporal foi semelhante em ambos métodos antes e após o consumo 

do chocolate amargo rico em polifenóis por 4 semanas. 

Ainda com relação aos indicadores da composição corporal, a literatura 

aponta redução da massa gorda e aumento da massa magra, bem como menor 

ganho de peso por meio do consumo do chocolate amargo com alto teor de cacau. 

No entanto, tais estudos são, em grande maioria, realizados com animais de 

laboratorio, sendo evidente a necessidade de mais estudos a serem realizados com 

humanos (Sánchez et al., 2010; Matsui et al., 2005). 

Além disso, a não redução do percentual de gordura após o consumo por 4 

semanas do chocolate amargo, observado no nosso estudo, não deve ser visto 

como um prejuízo para os pacientes que compuseram a amostra, uma vez que no 

contexto do paradoxo da obesidade, um estudo retrospectivo observou que 

indivíduos com DAC, com IMC igual ou superior a 25 kg/m² e o percentual de 

gordura corporal maior ou igual 25% em homens e 35% em mulheres esteve 

associado com a redução da mortalidade em cerca de 3,5 vezes num período de 3 

anos (Lavie et al., 2011).  No presente estudo, antes e após o acompanhamento 

pelo período de 4 semanas, ambos os grupos se encontravam com média de 

percentual de gordura acima de 35%. No entanto, não se sabe até que ponto esse 

aumento no percentual de gordura é benéfico para estes pacientes, sendo 

necessário mais estudos prospectivos à fim de propor uma recomendação de 

percentual de gordura ideal e até mesmo novos pontos de corte de IMC para 

pacientes com IC. 

De modo semelhante, Oreopoulos e colaboradores (2010) num estudo 

transversal, também utilizaram o DXA para avaliação do peso e a composição 

corporal de 140 indivíduos com IC crônica (NYHA I a IV) e encontraram associação 

significativa entre aumento de gordura corporal e melhor prognóstico da IC, além 

disso, maiores valores de massa magra foram correlacionados de forma positiva 

com a força do aperto de mão (indicador de manutenção/perda de massa muscular) 

e inversamente associados as concentrações séricos de NT-proBNP, importante 

marcador da doença. 
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Lavie e colaboradores (2006) observaram numa coorte com 209 pacientes 

portadores de IC crônica (NYHA I-III) a relação da superfície corporal, IMC,  

percentual  de  gordura  corporal (medido  por meio  de  pregas cutâneas), gordura 

total e massa muscular com a mortalidade durante o período do estudo. Os 

resultados indicaram que os pacientes que morreram durante o estudo possuíam 

percentual de gordura corporal significativamente inferior (p=0,01) e menor 

quantidade de gordura corporal  total  (p=0,02),  em comparação aos sobreviventes 

livres de eventos, reforçando a teoria do paradoxo da obesidade. Embora no 

presente estudo não tenha sido observada a mortalidade ou presença de eventos 

adversos no período de 4 semanas, com base na literatura, o alto percentual de 

gordura corporal verificado nos pacientes sugere uma proteção contra estes 

desfechos.   

Contudo, os mecanismos envolvidos no paradoxo da obesidade ainda não 

estão plenamente esclarecidos.  Apesar das evidências limitadas, a manutenção de 

determinados graus de adiposidade parece influenciar de forma positiva sobre o 

prognóstico de pacientes  com IC. Logo, a manutenção da reserva adiposa e do 

peso corporal dos pacientes que compuseram a amostra na faixa de 

sobrepeso/obesidade mesmo após o período de 4 semanas de consumo do 

chocolate amargo, tanto no GC quanto no GE, sugere uma proteção ao 

desenvolvimento da caquexia cardíaca, de modo a garantir a melhor qualidade de 

vida nestes pacientes (Lavie et al., 2006). 

Com relação a análise da microbiota intestinal, o foco principal do presente 

estudo foi a investigação do conteúdo de bactérias do gênero Enterococcus spp. e 

Lactobacillus spp, antes e após o consumo do chocolate com 70% de cacau em 

pacientes com IC. Como resultado, foi observado uma variação significativamente 

maior de Enterococcus spp. no GE ao final do estudo. 

Apesar da  literatura ser escassa em estudos que avaliem o efeito de 

alimentos funcionais, como o chocolate amargo sobre o conteúdo de Enterococcus 

spp.,  vem sendo destacada a capacidade deste grupo de bactéria, principalmente 

os gêneros Enterococcus fecalis e Enterococcus faecium, em inibir o crescimento de 

Clostridium difficile (p<0,01), além de promover a manutenção da integridade 

intestinal e, consequentemente, reduzir a inflamação intestinal (Mansour et al., 
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2017). Vale ressaltar,  que o Enterococcus faecium já é reconhecido como agente 

probiótico pela ANVISA (ANVISA, 2008 ).  

Neste sentido, um estudo avaliou o efeito do consumo do vinho tinto (272 mL / 

dia), vinho tinto desalcoolizado (272 mL / dia), ou gim (100 mL / dia), por um período 

de 20 dias em homens saudaveis. Foi observado que o vinho tinto, alimento com 

propriedades funcionais bem estabelecidas na literatura assim como o chocolate 

amargo, resultou num aumento da proporção de Enterococcus, Bacteroides e 

Prevotella, bem como a redução de bactérias do gênero Clostridium (Queipe-Ortuño 

et al., 2012). 

Deve-se ressaltar que apesar do presente estudo ter objetivado avaliar 

somente estas duas populações de bactérias (Lactobacillus spp. e Enterococcus 

spp.), a literatura aponta que o consumo do chocolate amargo / cacau também 

parece atuar reduzindo o crescimento de populações associadas ao 

desenvolvimento de enfermidades. Massot e colaboradores (2012), observaram que 

ratos submetidos à dieta padrão segundo o American Institute for Nutrition (AIN-93) 

suplementada com 10% de cacau obtiveram uma redução significativa de 

Bacteroides spp., Staphylococcus spp. e Clostridium spp. após 6 semanas, quando 

comparado ao grupo de ratos não suplementados.  

Com relação ao conteúdo de Lactobacillus spp. não foi observada diferença 

significativa ao avaliar as variações entre os grupos ao final do estudo.  

Bactérias do gênero Lactobacillus spp., tem sido destacadas devido seus 

efeitos benéficos na saúde cardiovascular. A literatura aponta a capacidade de 

atenuação do remodelamento cardíaco por meio da redução do peso do ventrículo 

esquerdo, menor deposição de colágeno e manutenção da função diastólica em 

ratos submetidos a dieta hipercalórica por 8 semanas. Também foi observado a 

redução do marcadores inflamatórios associados a IC como fator nuclear kappa B 

(NF-κB) (Lião et al., 2016). Outro estudo observou a capacidade do Lactobacillus 

rhamnosus em reduzir significativamente a expressão do peptídeo natriurético atrial, 

importante marcador da severidade da IC, reforçando o papel dos Lactobacillus spp. 

no tratamento de DCV (Gan et al., 2014). 

Um estudo in vitro demonstrou que as antocianinas, compostos fenólicos 

encontrados principalmente em uvas, acarretaram num crescimento siginicativo de  

Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. e Enterococcus spp., em amostras fecais de 
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indivíduos saudáveis, sugerindo a capacidade de modulação positiva das 

populações bacterianas intestinais (Hidalgo et al., 2012). 

No que se refere ao efeito atribuído ao consumo do cacau / chocolate, um 

estudo randomizado, duplo cego, controlado, realizado com indivíduos saudáveis 

submetidos a ingestão de bebida com alto teor de cacau (494mg/150ml de agua) por 

4 semanas, mesmo período de intervenção do presente estudo, observou aumento 

significativo no conteúdo de Lactobacillus spp. (p<0,001) e Bifidobacterium spp. 

(p<0,01). Este dado sugere um benefício do consumo do cacau e seus derivados 

para a saúde intestinal (Tzounis et al., 2011)  

Logo, uma vez que o chocolate parece modular a microbiota intestinal 

promovendo aumento neste grupo de bactérias, por meio de modelos animais e 

estudos in vitro, principalmente, foi hipotetizado que o consumo do chocolate 

amargo nestes pacientes seria benéfico (Martin et al., 2009).  

No entanto, apesar de não ter sido observado um aumento significativo nesta 

população de bactérias, a significância clínica deve ser considerada uma vez que 

um resultado não significativo não implica automaticamente que o tratamento não 

tenha sido clinicamente efetivo, pois o tamanho amostral e a variabilidade de 

medição podem influenciar os resultados estatísticos (Page, 2014).  

Além disso, dentre os fatores individuais capazes de interferir no metabolismo 

dos flavonóides, destaca-se a idade. Com o processo de envelhecimento, o fígado, 

responsável pela metabolização de diversos componentes da dieta, incluindo os 

polifenóis, tem sua perfusão tecidual reduzida gerando hepatócitos de baixa 

densidade. Este processo acarreta em redução das fases I e II do metabolismo dos 

flavonóides, o que poderia explicar a diversidade dos resultados encontrados na 

literatura acerca da modulação da microbiota intestinal. Vale ressaltar que no 

presente estudo grande parte dos indivíduos eram idosos (Cassidy e Minihane, 

2017).  

No presente estudo também não foi observada diferença significativa ao 

correlacionar a composição corporal dos pacientes com o conteúdo de Lactobacillus 

spp. e Enteroccous spp. antes e após o período de 4 semanas. 

O tempo reduzido de intervenção e o tamanho amostral também podem ter 

influciado nestes resultados, uma vez que a literatura sugere por meio de estudos 

experimentais que a microbiota é capaz de modular a composição corporal por meio 
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da  ligação dos AGCC a subclasse de receptor acoplado a proteína G (GPR43), 

tornando-o um receptor de ácidos graxos livres, acarretando na supressão da 

sinalização da insulina, levando a inibição do acúmulo de gordura, redução da 

captação de glicose e redução da incorporação de ácidos graxos ao tecido adiposo, 

conferindo um mecanismo importante na supressão do processo de adipogênse 

(Mohammad, 2015). 

Outra hipótese seria a capacidade da microbiota, prevalente em bactérias do 

gênero Firmicutis, em extrair energia dos alimentos, conduzindo dessa forma, a um 

acúmulo de gordura corporal. Esses dados podem ser demonstrados em um estudo 

no qual ratos germ free após transplante de microbiota intestinal derivada de ratos 

obesos, apresentaram ganho de peso e menor presença de energia nas amostras 

fecais. Além disso, os AGCC produzidos através da fermentação de polissacarídeos 

não digeríveis por bactérias do colón são absorvidos e utilizados na gliconeogenese 

(butirato e proprionato) e lipogênese (acetato) (Turnbaugh et al., 2006). Entretanto, 

apesar da literatura apontar algumas cepas de Lactobacillus spp. como moduladoras 

da composição corporal, no presente estudo não foi observado esta correlação, bem 

como com Enterococcus spp.   

Por fim, deve-se ressaltar que devido a imprevistos financeiros vividos pelo 

grupo de pesquisa optou-se pela contagem de unidades formadoras de colônias 

(UFC) como técnica alternativa de identificação do perfil de bactérias colonizadoras 

da microbiota intestinal, sendo a proposta inicial a realização da reação em cadeia 

da polimerase (PCR) na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pelo 

mesmo motivo, não foi possível realizar a dosagem de leptina nos pacientes antes e 

após o consumo do chocolate amargo. O tempo reduzido de intervenção e o 

tamanho amostral reduzido em virtude da dificuldade de captação de pacientes 

também pode ter contribuído para tais resultados.  Contudo, os resultados 

apresentados no presente estudo corroboram em grande parte com os achados na 

literatura. Além disso, a maior variação de Enterococcus spp. observada no GE 

poderá subsidiar novas pesquisas em pacientes com IC para esclarecimento acerca 

dos benefícios dos alimentos funcionais nesta população.  

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O consumo do chocolate amargo com 70% de cacau por 4 semanas não foi 

capaz de induzir alterações significativas na composição corporal por meio do DXA e 

BOD POD. Com relação ao conteúdo de Lactobacillus spp. e Enterococcus spp., foi 

observado que o GE apresentou maior variação de Enterecoccus spp. ao final do 

estudo, quando comparado ao GC, não sendo observada diferença estatística na 

variação de Lactobacillus spp. Também não foi observada diferença significativa ao 

correlacionar o conteúdo destas bactérias com os indicadores da composição 

corporal pelo DXA após o período de 4 semanas. 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
(DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da pesquisa de avaliação da melhora 

dos parâmetros da composição corporal e microbiota intestinal através da ingestão 
do chocolate amargo com 70% de cacau em pacientes com insuficiência cardíaca, 
atendidos no ambulatório de insuficiência cardíaca da Clínica Multidisciplinar 
Coração Valente vinculada ao Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), sob a responsabilidade dos pesquisadores 
Gabrielle de Souza Rocha, Milena Barcza Stocker Pinto e Sérgio Girão Barroso, da 
Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense.  

 Durante a pesquisa será realizado a coleta de sangue, na qual o Sr (a) 
deverá estar sob jejum por 8 horas. Este procedimento pode acarretar em 
sensações de fraqueza, irritabilidade e tontura. Além disso, pode ocorrer o 
desconforto no momento da introdução da agulha para a coleta, tornando o local 
dolorido e avermelhado por alguns minutos, cessando de forma espontânea.  

Solicitaremos também que o Sr (a) leve, no dia designado, as fezes em um 
pote fornecido pela própria instituição. Além disso, os potes devem estar em um 
recipiente contendo gelo. Neste procedimento pode ocorrer desconforto no ato na 
coleta em função do mal posicionamento, possível contato com as fezes, 
constrangimento durante o transporte até o local designado, se utilizado de 
transporte público, e no ato da entrega. 

Por fim, será realizado a densitometria por dupla emissão de raios X (DXA) 
e a plestimografia por descolamento de ar (BOD POD). Para a realização destes 
exames Sr (a) deverá estar vestindo roupas leves, de preferência trajes de banho 
(por exemplo, sunga e maiô), estar em jejum de pelo menos 4 horas e estar com 
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a bexiga vazia. Os possíveis desconfortos gerados nestes exames envolvem o 
constrangimento do paciente frente aos pesquisadores e inquietação, uma vez 
que o  Sr (a)  deverá permanecer imóvel por cerca de 10 minutos.  

Todos os procedimentos ocorrerão antes e após a intervenção com o 
chocolate. 

Se Sr (a)  aceitar, estará contribuindo para desenvolvimento de pesquisas a 
fim de identificar a relação da ingestão do chocolate amargo com 70% de cacau 
sobre a composição corporal e a microbiota intestinal, e sua relação com a 
insuficiência cardíaca.  

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 
fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados e de material biológico, 
independente do motivo e sem nenhum prejuízo. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 
despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os trabalhos da pesquisa 
serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo 
guardada em sigilo. Qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em 
contato com o pesquisador no endereço Rua Mário Santos Braga, nº 30, 4ª andar, 
Valonguinho, Centro, Niterói, RJ, pelo telefone (21) 2629-9846, ou poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/HUAP, na 
Rua Marquês do Paraná, n° 303, 4º andar, prédio anexo ao Hospital Universitário 
Antônio Pedro pelo telefone (21) 2629-9189 ou pelo endereço eletrônico 
etica@vm.uff.br.  

 
 
 
Consentimento Pós-informação  
 
Eu,___________________________________________, _______(idade em 

anos) ________________________________(número do RG ) fui informado sobre o 
que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou 
ganhar nada e que posso sair a qualquer momento. Este documento é emitido em 
duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via 
com cada um de nós.  

 
 
Data: ___/___/____  
   
 
 
_____________________________________________________________ 
                                            Assinatura do participante 

 
 
 

 _____________________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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9.2 ANEXO 2: Planilha para preenchimento do R24h 

 

    Refeição Horário        Alimentos Quantidade 

     Desjejum   

 

 

 

 

      Colação   

 

 

 

 

     Almoço   

 

 

 

 

     Lanche   
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     Jantar   

 

 

 

 

      Ceia   

 

 

 

 



76 
 

9.3 ANEXO 3: Orientações distribuídas para o grupo controle 

 

                                                     PARABÉNS! 

VOCÊ ESTÁ PARTICIPANDO DE UMA PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE E SUA PARTICIPAÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA INFORMAÇÕES NO MUNDO 

CIENTÍFICO. ALÉM DISSO, VOCÊ TERÁ ACESSO A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, 

ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL PELO 

MÉTODO MAIS INOVADOR QUE EXISTE ATÉ O MOMENTO. 

 

                              ORIENTAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE SANGUE E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

CORPORAL: 

- CHEGAR NO HORÁRIO MARCADO E NA DATA MARCADA; 

- JEJUM DE  3-4 HORAS; 

- USAR POR BAIXO ROUPA COLADA (MAIÔ, SUNGA, BIQUINI, SUQUINI), OU LEVAR 

PARA TROCAR NO LOCAL. 

 

DURANTE A PESQUISA: 

-NÃO CONSUMIR NENHUM TIPO DE CHOCOLATE (INCLUSIVE BISCOITOS, BOLOS, 

DOCES, BEBIDAS, ETC); 

-NÃO CONSUMIR CHÁ VERDE, SUCO DE UVA, VINHO TINTO E CÁPSULAS DE 

ÔMEGA 3; 

-NÃO USAR SUPLEMENTOS PARA REGULAR O INTESTINO (LAXANTES, 

PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS, SIMBIÓTICOS); 

- SINALIZE AS PESQUISADORAS CASO NECESSITE FAZER USO DE ANTIBIÓTICOS 

NESTE PERÍODO 

 

 

QUALQUER DÚVIDA LIGAR PARA: 

 

GABRIELLE: (21) 99255-8396                           VIVIANNE (21) 97910-1164 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE FEZES: 

-COLETAR AS FEZES NO MÁXIMO  3 DIAS ANTES DA DATA DE MARCADA PARA 

ENTREGA, E ESTAS DEVERÃO FICAR ARMAZENADAS NA GELADEIRA (NÃO 

CONGELAR); 

-EVITE CONTATO DA AMOSTRA COM URINA OU ÁGUA DO VASO SANITÁRIO; 

-TRAZER AS FEZES PARA A CLÍNICA ARMAZENADAS EM GELO;  
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9.4 ANEXO 4:  Orientações distribuídas para o grupo experimental 

 

PARABÉNS! 

VOCÊ ESTÁ PARTICIPANDO DE UMA PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE E SUA PARTICIPAÇÃO CONTRIBUIRÁ PARA INFORMAÇÕES NO MUNDO 

CIENTÍFICO. ALÉM DISSO, VOCÊ TERÁ ACESSO A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, 

ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL PELO 

MÉTODO MAIS INOVADOR QUE EXISTE ATÉ O MOMENTO. 

 

ORIENTAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE SANGUE E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

CORPORAL: 

- CHEGAR NO HORÁRIO MARCADO E NA DATA MARCADA; 

- JEJUM DE  3-4 HORAS; 

- USAR POR BAIXO ROUPA COLADA (MAIÔ, SUNGA, BIQUINI, SUQUINI), OU LEVAR 

PARA TROCAR NO LOCAL. 

 

DURANTE A PESQUISA: 

-NÃO CONSUMIR NENHUM OUTRO TIPO DE CHOCOLATE (INCLUSIVE BISCOITOS, 

BOLOS, DOCES, BEBIDAS, ETC), SOMENTE O CHOCOLATE OFERECIDO POR NÓS; 

-CONSUMIR O CHOCOLATE NO LANCHE DA MANHÃ E NO LANCHE DA TARDE; 

-NÃO DISTRIBUIR O CHOCOLATE PARA A FAMÍLIA; 

-NÃO CONSUMIR CHÁ VERDE, SUCO DE UVA, VINHO TINTO E CÁPSULAS DE 

ÔMEGA 3; 

-NÃO USAR SUPLEMENTOS PARA REGULAR O INTESTINO (LAXANTES, 

PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS, SIMBIÓTICOS); 

- SINALIZE AS PESQUISADORAS CASO NECESSITE FAZER USO DE ANTIBIÓTICOS 

NESTE PERÍODO 

 

ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DE FEZES: 

-COLETAR AS FEZES NO MÁXIMO  3 DIAS ANTES DA DATA DE MARCADA PARA 

ENTREGA, E ESTAS DEVERÃO FICAR ARMAZENADAS NA GELADEIRA (NÃO 

CONGELAR); 

-EVITE CONTATO DA AMOSTRA COM URINA OU ÁGUA DO VASO SANITÁRIO; 

-TRAZER AS FEZES PARA A CLÍNICA ARMAZENADAS EM GELO;  

 

 

QUALQUER DÚVIDA LIGAR PARA: 
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GABRIELLE: (21) 99255-8396                           VIVIANNE (21) 97910-1164 

9.5 ANEXO 5: Produção Científica 

 

1-Avaliação dos efeitos do chocolate amargo com 70% de cacau sobre as medidas 

hemodinâmicas e a função endotelial em pacientes com insuficiência cardíaca- 

Apresentado na III Jornada Anual em Ciências Cardiovasculares, 2015. 

 

2- Avaliação da composição corporal e da microbiota intestinal em pacientes com 

insuficiência cardíaca antes e após a intervenção com chocolate com 70% de cacau- 

Resumo apresentado para o Simpósio Internacional de Fisiopatologia do Exercício e 

(In)Atividade Física na forma de pôster, 2016. 

 

3- Artigo de revisão  publicado:  

De Oliveira VPS,  Dolinsky M, Barroso SG, Stockler-Pinto MB, Uehara SK, Rocha 
GS. Dark polyphenols-rich chocolate and gut microbiota: a literature review. 
Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde, v. 12, p. 399-409, 2017. 

 

 

4- Efeito do consumo do chocolate amargo sobre a microbiota intestinal: uma 

revisão de literatura - Apresentado na XIII Jornada de Nutrição Clínica da UFRJ, 

2017. 

 

5- Avaliação da composição corporal de pacientes com insuficiência cardíaca antes 

e após a intervenção com chocolate com 70% de cacau- Apresentado na Jornada de 

Nutrição da SOCERJ, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


