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RESUMO
A doença arterial coronariana (DAC) é uma das principais causas de morte em todo o mundo.
Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(DCV) e recentemente o desequilíbrio da microbiota intestinal tem sido considerada um novo
fator de risco relacionado a esse desfecho. Estudos vêm mostrando que as toxinas produzidas
pela microbiota intestinal como o N-óxido de trimetilamina (TMAO) estão associadas com a
formação da placa aterosclerótica. Nesse sentindo, diversas estratégias têm sido sugeridas com
o objetivo de modular a microbiota intestinal e reduzir os níveis de TMAO. O uso de alimentos
fontes de nutrientes e compostos bioativos com funções de pré e probióticos têm sido propostos
como uma estratégia promissora e nesse contexto, destaca-se a castanha-do-Brasil, um alimento
tipicamente brasileiro, rico em selênio e compostos bioativos como os polifenóis. O objetivo
desse estudo foi avaliar os efeitos da suplementação com castanha-do-Brasil nos níveis de
TMAO em pacientes com DAC. Foram selecionados 69 pacientes com DAC atendidos no
Hospital Universitário Antônio Pedro. Os pacientes foram randomizados em dois grupos, o
grupo suplementação recebeu 1 castanha-do-Brasil por dia durante 3 meses e, o grupo controle,
não recebeu nenhum tipo de suplementação durante 3 meses. Os dados antropométricos,
clínicos e bioquímicos foram coletados antes e após o período de intervenção. Os níveis de
TMAO, colina e betaína plasmáticos foram avaliados por cromatografia líquida de alta
eficiência acoplada à espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS). Finalizaram o estudo
25 pacientes do grupo suplementação (H=13/M=12; 62,6 ± 6,6 anos e média de IMC de 29,7 ±
4,7 kg/m2) e 14 pacientes do grupo controle (H=6/M=8; 65,1 ± 7,1 anos e média de IMC de
33,6 ± 22,0 kg/m2), totalizando 39 pacientes. Foi encontrado uma redução significativa na
ingestão de fibra total após a suplementação com a castanha-do-Brasil (26,6 ± 16,2 vs 18,2 ±
6,7g; p= 0,00) e um aumento do selênio após a suplementação com a castanha-do-Brasil (62,7
± 50,4 vs 370,4 ± 19,9µg; p=0,00). Quanto aos parâmetros bioquímicos, houve uma redução
relevante no Índice de Castelli I (4,3 ± 2,3 vs 3,6 ± 0,7 mg/dL; p= 0,03) no grupo suplementação
e não foram encontradas alterações expressivas nos níveis de glutationa peroxidase (GPx) no
grupo suplementação (24,0 ± 12,8 vs 35,0 ± 17,4 mg/dL; p= 0,50). Também não foram
encontradas mudanças significativas nos níveis de TMAO no grupo suplementação e no
controle, respectivamente (0,15 ± 0,1 vs 0,16 ± 0,08 ng/μL p= 0,79; 0,16 ± 0,1 vs 0,17 ± 0,08
ng/μL p= 0,14). Da mesma forma, também não foram encontrados resultados expressivos nos
níveis plasmáticos de colina no grupo suplementação e controle, respectivamente (6,5 ± 1,8 vs
6,5 ± 1,4 ng/μL p= 0,82; 7,1 ± 1,1 vs 7,2 ± 1,0 ng/μL p= 0,56) bem como também não foram
encontradas alterações nos níveis plasmáticos de betaína em ambos os grupos, respectivamente
(4,9 ± 2,0 vs 5,8 ± 1,8 ng/μL p= 0,69; 6,9 ± 2,3 vs 7,1 ± 1,7 ng/μL p= 0,69). Não foram
encontradas alterações significativas nos demais parâmetros bioquímicos avaliados. Em
conclusão, a suplementação com uma castanha-do-Brasil por dia durante três meses não
promoveu alterações na toxina TMAO produzida pela microbiota intestinal.
Palavras-Chave: Doença Arterial Coronariana; Microbiota Intestinal; TMAO; Castanha-doBrasil.

ABSTRACT
Coronary artery disease (CAD) is a leading cause of death worldwide. Several risk factors are
associated with the development of cardiovascular disease (CVD) and recently the intestinal
microbiota imbalance has been considered a new risk factor related to this outcome. The Studies
have shown that toxins produced by microbiota as trimethylamine N-oxide (TMAO) are
associated with the of atherosclerotic plaque formation. In this sense, several strategies have
been suggested aiming to gut microbiota modulate and reduce TMAO levels. The use of
nutrient source foods and bioactive compounds with pre-probiotic functions are proposed as a
promising strategy, in this context, highlights on Brazil nuts, rich a selenium and bioactive
compounds as the polyphenols. The aim of this study is to evaluate the effects of Brazil nut
supplementation on TMAO levels in patients with CAD. 69 patients with CAD were selected
treated at the University Hospital Antonio Pedro. Patients were randomized into two groups,
the supplementation group that received 1 Brazil nut a day for 3 months and the control group
without supplementation. Anthropometric, clinical and biochemical data have been collected
before and after the intervention period. TMAO levels have been evaluated by high
performance liquid chromatography coupled to sequential mass spectrometry (LC-MS / MS).
The study concluded with 25 patients in the supplementation group (H = 13 / W = 12) and 14
patients in the control group (H = 6 / W = 8), totaling 39 patients. A significant reduction in
total fiber intake was found after Brazil nuts supplementation (26,6 ± 16,2 vs 18,2 ± 6,7g; p =
0.00) and a increase in selenium after brazil nuts supplementation (62,7 ± 50,4 vs 370,4 ±
19,9µg; p = 0.00). Regarding biochemical parameters, there was a relevant reduction in the
Castelli I Index (f4,3 ± 2,3 vs 3,6 ± 0,7 mg / dL; p = 0,03) in the supplementation group. There
have been no significant changes in TMAO levels in the supplementation and control groups,
respectively (0,15 ± 0,1 vs 0,16 ± 0,08 ng/μL p= 0,79; 0,16 ± 0,1 vs 0,17 ± 0,08 ng/μL p= 0,14)
p = 0,14) Likewise, not expressive results in choline plasma levels were found in the
supplementation and control group, respectively (6,5 ± 1,8 vs 6,5 ± 1,4 ng / μL p = 0,82; 7, 1
± 1,1 vs 7,2 ± 1,0 ng / μL p = 0,56) and no changes in plasma betaine levels were also found in
the supplementation and control group, respectively ( 4,9 ± 2,0 vs 5,8 ± 1,8 ng / μL p = 0,69,
6,9 ± 2,3 vs 7,1 ± 1,7 ng / μL p = 0,69). No significant changes were found in the other
biochemical parameters evaluated. In conclusion, Brazil nut supplementation one a day for
three months does not promoted changes in the TMAO toxin produced by the gut microbiota.
Key Words: Coronary Artery Disease; Gut Microbiota; TMAO; Brazil Nut.
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1.0

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
Cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças

cardiovasculares (DCV). Dentre as DCV, a Doença Arterial Coronariana (DAC) é uma doença
crônica que se desenvolve ao longo de anos, se tornando grande problema de saúde pública. A
incidência desta enfermidade aumenta com a idade, sendo maior em homens do que em
mulheres, além disso, essa enfermidade pode se manifestar de diversas formas, como: como
angina instável e estável, isquemia miocárdica, infarto agudo do miocárdio, morte súbita e
outras.1 A DAC é caracterizada pelo processo de aterosclerose, uma doença inflamatória que
atinge a parede arterial causando lesões pelo acúmulo de gordura e células inflamatórias dentro
da camada íntima da artéria.2 Diversos fatores influenciam na formação das lesões
ateroscleróticas, como envelhecimento, hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia,
diabetes, tabagismo e a obesidade, esses fatores causam uma reação inflamatória na parede das
artérias levando ao aumento de citocinas pró-inflamatórias que como consequência estimulam
a expressão de moléculas de adesão leucocitária, moléculas de adesão intercelular (Proteína 1
de adesão celular vascular- VCAM, molécula de adesão intercelular 1- ICAM-1, P-selectina,
E-selectina e L-selectina) e aumento de elementos quimiotáticos (Ligantes da proteína de
quimioatração de monócitos- MCP-1 e fator estimulante de colônias de macrófagos- M-CSF),
todos esses são amplificadores da cascata inflamatória.3
Nos últimos anos, evidências sugerem que o desequilíbrio da microbiota intestinal
também é um fator de risco para as DCV, estimulando ainda mais essa cascata inflamatória.4
Através da metabolização de alguns nutrientes, a microbiota intestinal pode gerar compostos
biologicamente ativos, como compostos de sinalização e toxinas.5-6 O N-óxido de trimetilamina
(TMAO) é uma toxina derivada da microbiota intestinal e tem sido recentemente associado com
o desenvolvimento de DCV,7-10 principalmente por induzir e agravar o processo de
aterosclerose afetando o metabolismo do colesterol através da inibição da síntese de ácidos
biliares hepáticos e por inibir o transporte reverso de colesterol. 9-14
Diante disso, a modulação da microbiota intestinal tem sido proposta como estratégia
terapêutica para redução do risco e desenvolvimento das DCV e desordens metabólicas.15
Atualmente, diversos estudos vêm mostrando o papel de nutrientes e compostos bioativos
presentes nos alimentos na modulação da microbiota intestinal e na possível redução de seus
metabólitos e redução do risco cardiovascular.16-19

17
Os alimentos de origem vegetal são as principais fontes de compostos bioativos, dentre
estes alimentos, as oleaginosas tem se destacado por serem ricas em polifenóis como os
flavonóides que são metabolizados pela microbiota intestinal alterando o perfil da microbiota e
favorecendo o crescimento de bactérias do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus,
promovendo assim, efeito prebiótico.20-23 Além dos compostos bioativos,

os nutrientes

presentes nas oleaginosas como as fibras, também podem auxiliar na homeostase intestinal
através da modulação do perfil da microbiota.24 Dentre as oleaginosas destaca-se a castanhado-Brasil, fonte de diferentes classes de polifenóis, como os ácidos fenólicos e flavonoides e
considerada principal fonte de selênio. 25-30
Apesar das evidências mostrarem os efeitos benéficos das oleaginosas sobre a
microbiota intestinal, ainda não há relatos sobre os efeitos dos nutrientes e compostos bioativos
presentes na castanha-do-Brasil nos níveis de metabólitos derivados da microbiota intestinal
como o TMAO nas DCV. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos
da suplementação com castanha-do-Brasil nos níveis plasmáticos de TMAO em pacientes com
DAC.
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2.0

REVISÃO DA LITERATURA
2.1 DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA
As DCV estão entre as principais causas de morte no mundo e segundo a Organização

Mundial de Saúde (OMS), estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas morrem todos os anos
antes dos 70 anos por DCV.31 A DAC é uma doença crônica e multifatorial, resultado da

obstrução das artérias coronárias e como consequência insuficiência da irrigação sanguínea ao
coração, considerada dentre as DCV a mais comum e responsável por um elevado número de
óbitos, sendo caracterizada pelo processo de aterosclerose.32-33
A aterosclerose é uma doença com diversas respostas celulares específicas,34 sendo uma
de suas características a obstrução das paredes das artérias causado pelo acúmulo de lipídios,
células inflamatórias e elementos fibrosos que se depositam formando placas de gorduras.35
Duas fases envolvem a formação do processo de aterosclerose, a primeira corresponde a
formação anatômica da lesão através dos fatores de riscos aterogênicos podendo levar décadas
para evoluir e por isso não traz manifestações clínicas e a segunda fase corresponde aos fatores
de riscos trombogênicos que leva a formação do trombo sobre a placa aterosclerótica, onde
ocorrem as manifestações clínicas importantes, como infarto, angina instável e morte súbita.36
A principal consequência da obstrução das artérias coronárias e ruptura da placa é a angina
instável, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) podendo
levar ao indivíduo a morte súbita.37
A formação da placa aterosclerótica ocorre através da exposição das células endoteliais
ao excesso de lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), juntamente com a exposição a outros
fatores como hipertensão, diabetes, estresse e tabagismo.38 Todos esses fatores levam a uma
disfunção do endotélio vascular que então permite a entrada de LDL e o acúmulo na matriz
extracelular e sua oxidação, a LDL oxidado (LDL-ox) por sua vez leva ao aumento de reações
pró-inflamatórias levando a ativação de células imunes inatas, principalmente os monócitos,
que ao entrarem no subendotélio transformam-se em macrófagos através do estimulador de
colônias de macrófagos. Uma vez transformados em macrófagos, estes têm a capacidade de
fagocitar as LDL-ox e se transformarem em células espumosas que por sua vez liberam fatores
de crescimento e citocinas que estimulam a migração de células musculares lisas vasculares
(VSMC) para a camada íntima do endotélio contribuindo para a formação da capa fibrosa. Os
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macrófagos com muitos lipídios fagocitados podem sofrer apoptose, liberando lipídios,
mediadores inflamatórios e pró-trombóticos favorecendo assim a ruptura da placa.38
O estresse oxidativo, condição presente nas DCV, também desempenha um papel
importante na formação da placa aterosclerótica. O estresse oxidativo acontece quando se tem
o desequilíbrio entre as espécies reativas de oxigênio (EROs) e espécies reativas de nitrogênio
(ERN) e fatores antioxidantes. O aumento da produção de EROs estimula respostas
inflamatórias que afetam a função endotelial e o desenvolvimento da placa de aterosclerose,
levando a um aumento de citocinas inflamatórias e de moléculas de adesão, principalmente a
molécula de adesão celular vascular (VCAM).39 Ademais a produção de EROs estimula a
oxidação das LDL, facilitando a fagocitose pelos monócitos e macrófagos e sua transformação
em células espumosas e o acúmulo de lipídios intracelulares,40-41 contribuindo dessa forma para
a proliferação celular, migração, inflamação, apoptose, necrose e finalmente trombose das
placas ateroscleróticas.42
Além disso, alterações epigenéticas, como metilação do DNA, alterações nas histonas e
RNA não codificantes (miRNAs) também podem favorecer a formação da placa aterosclerótica
através da diferenciação e ativação de monócitos a macrófagos. A hipometilação de algumas
proteínas como a interferon 8 (IRF8) e a proteína de ligação a ácidos graxos 4 (FABP4)
promovem o desenvolvimento de monócitos, acelerando o acúmulo de colesterol nos
macrófagos contribuindo para a formação de células espumosas. Em contra partida, a
hipermetilação de determinadas enzimas pode também acelerar o processo de aterogênese. A
enzima cistationina-γ-liase (CSE) é o principal substrato para a formação do sulfeto de
hidrogênio, uma molécula de sinalização gasosa que possuiu diversos efeitos fisiológicos, logo,
a via CSE/sulfeto de hidrogênio estão envolvidos em processos como a vasorregulação,
angiogênese, neuromodulação, citoproteção, redução do estresse oxidativo e sinalização
celular, sendo assim, foi demonstrado que a hipermetilação e consequentemente o
silenciamento dessa enzima pode ativar a resposta inflamatória dos macrófagos contribuindo
para o estado inflamatório presente na aterogênese. Os miRNAs também tem forte associação
com a formação da placa aterosclerótica, primeiro porque podem atuar no estresse oxidativo e
no metabolismo lipídico, processos pelos quais tem efeitos iniciais na aterogênese, em segundo
porque alterações nos miRNAs podem influenciar o envelhecimento vascular e contribuir para
a formação da placa.43-44 Além dos fatores supracitados, recentemente o desequilíbrio da
microbiota intestinal também tem sido relacionado à inflamação e ao surgimento da placa de
aterosclerose.4
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2.2

MICROBIOTA INTESTINAL

A microbiota intestinal refere-se aos microrganismos (bactérias, fungos, vírus) presentes
no intestino podendo ter até 1000 espécies variadas, no entanto, os principais microrganismos
presentes são as bactérias, destacando-se as bactérias do filo Firmicutes, Bacteroidetes,
Actinobacteria, Proteobactérias e Verrucomicrobia.45-46 Embora a microbiota intestinal varie de
pessoa para pessoa, cada indivíduo carrega em torno de 3 a 6 quilos de bactérias com cerca de
3 milhões de genes que sintetizam proteínas, vitaminas e hormônios.47
Diversos fatores influenciam no tipo de colonização microbiana no intestino, como o
tipo de parto, idade, sexo, peso, estado de saúde, uso de antibióticos e estilo de vida,48 além
disso, a microbiota pode variar ao longo da vida, sendo nos primeiros anos de vida predominamse as bactérias dos filos Actinobacteria devido ao parto e ao aleitamento materno e na fase
adulta predominam-se as Bacteroidetes e Firmicutes, ambas relacionadas ao estilo de vida e
hábitos alimentares.49-51
O filo mais abundante de bactérias presentes na microbiota intestinal são os
Bacteroidetes, presentes principalmente na parte distal do intestino e com alta capacidade
metabólica, capazes principalmente de metabolizar carboidratos de fontes alimentares. O filo
Firmicutes expressa genes que participam do transporte intracelular de nutrientes, além de
sustentar o crescimento e a integridade das células epiteliais do cólon. O terceiro filo mais
abundante são as Actinobacteria, capazes de transformar carboidratos não-digeríveis em ácidos
graxos de cadeia curta e de neutralizar patógenos. As Proteobactérias estão em menor número
e agem como bactérias oportunistas e as Verrucomicrobia estão relacionadas com a melhora da
saúde metabólica.49
A microbiota intestinal desempenha funções que estão relacionadas ao sistema
imunológico, digestão, armazenamento de gordura, regulação da angiogênese, metabolização
de nutrientes e síntese de vitaminas, bem como regulação neuroendócrina repercutindo no
comportamento dos indivíduos.52 Em condições específicas, as comunidades microbianas
vivem em equilíbrio, no entanto, fatores genéticos e condições ambientais como fumo, álcool,
hábitos alimentares e estilo de vida podem desequilibrar as comunidades bacterianas e
contribuir para o desenvolvimento de determinadas patologias.48
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2.3

DISBIOSE INTESTINAL

O termo disbiose intestinal refere-se ao desequilíbrio da integridade (estrutural) e da
composição (funcional) da microbiota intestinal e está relacionada ao surgimento de doenças
metabólicas, como a diabetes, obesidade, hipertensão, insuficiência cardíaca53-54 e mais
recentemente estudos mostraram que a disbiose está relacionada também ao surgimento da
aterosclerose.4-7-55 Grandes mudanças nas proporções dos filos bacterianos ou o crescimento de
novos grupos bacterianos levam a disbiose intestinal, assim, uma redução na diversidade
microbiana são características cruciais da disbiose.56 Exemplo característico de disbiose é o
desequilíbrio entre os filos Firmicutes e Bacterioidetes, uma mudança na abundância relativa
destes dois filos com o crescimento de Firmicutes em detrimento de Bacterioidetes está
associado a maior risco de ganho de peso e doenças associadas a obesidade.57-58 Além disso,
algumas bactérias que vivem em simbiose podem se tornar patogênicas quando presentes em
maior proporção no intestino, como é o caso das bactérias Patobiontes, sendo difícil identificar
a sua expansão quando ocorre paralelamente a outras mudanças na composição microbiana do
intestino.56
Normalmente um único fator não é o suficiente para causar a disbiose intestinal, visto
que, a microbiota intestinal tem a capacidade de se adaptar às mudanças das condições
ambientais e da disponibilidade de nutrientes, no entanto, a combinação de diversos fatores
intrínsecos e extrínsecos pode afetar a composição microbiana e até causar alterações que
podem ser transitórias ou duradouras com consequências inofensivas ou maléficas. O estresse
oxidativo, os bacteriófagos e as bacteriocinas, até mesmo a temperatura e a pressão parcial do
oxigênio são exemplos de fatores agravantes que contribuem para transposição da microbiota,
diminuindo a diversidade microbiana até chegar ao nível de disbiose.59-61
Alterações na composição da microbiota intestinal pode justificar o motivo de alguns
indivíduos serem mais propensos a desenvolver algumas doenças, além disso, alterações na
composição microbiana difere em diferentes condições de doenças, como por exemplo, em
pacientes com diabetes tipo 2 ocorre uma diminuição de Firmicutes e aumento não muito
significativo de Bacterioidetes e Proteobacteria, entretanto, em pacientes com DAC ocorre o
aumento significativo de Firmicutes e uma diminuição de Bacterioidetes.62-63
A disbiose intestinal tem se tornado um alvo promissor de pesquisas e ganhado destaque
no desenvolvimento de DCV principalmente por esta relacionada a progressão da aterosclerose
e da hipertensão arterial, principais fatores de riscos relacionados a DCV.64 Em um estudo a
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análise de amostras fecais de 218 indivíduos com aterosclerose foi comparada com amostras
fecais de 187 indivíduos saudáveis, os resultados mostraram que a microbiota intestinal de
indivíduos com aterosclerose foi diferente de indivíduos saudáveis principalmente pela
presença aumentada de bactérias Enterobacteriaceae e Streptococcus spp nos indivíduos com
aterosclerose.65-66 Além disso, estudos vêm mostrando que o aumento de grupos bacterianos
específicos na disbiose está associado a uma produção aumentada de toxinas pelas bactérias
intestinais, promovendo inflamação, estresse oxidativo e favorecendo o desenvolvimento de
DCV.55-67
2.4

O PAPEL DO TMAO NA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA

Toxinas são produtos orgânicos que podem ser produzidas pela microbiota intestinal,
metabolismo endógeno ou ingeridas através da alimentação,67 além disso, em situações de
disbiose intestinal ocorre o aumento de bactérias capazes de produzir essas toxinas.68 O NÓxido de trimetilamina é uma das principais toxinas produzidas pela microbiota intestinal e
pode ter os seus níveis aumentados na presença de disbiose67-69 e nesse contexto, níveis
elevados de TMAO podem afetar a homeostase lipídica e levar ao desenvolvimento de
aterosclerose.70
A produção do TMAO acontece através da atuação de bactérias específicas que contém
enzimas denominadas de trimetilamina liases (TMA liases), estas enzimas agem nos nutrientes
provenientes dos alimentos fonte de colina, L carnitina e betaína, transformando esses
nutrientes em trimetilamina (TMA), que por sua vez é absorvida pelo hospedeiro e
posteriormente transformada em TMAO no fígado pelas monooxygenase de flavina (FMO).53
Alimentos que contém os precursores do TMAO podem aumentar os níveis de TMAO no
sangue e na urina, assim sendo, as carnes vermelhas, ovos, leites são as principais fontes de
precursores (colina e carnitina) de TMA e consequentemente de TMAO. Além disso, os peixes
e frutos do mar também são ricos em colina, já os grãos e os vegetais verdes como o espinafre
são fontes ricas em betaína, que também podem ser precursores de TMA.71-73 (Figura 1).
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Figura 1. Resumo da formação do TMAO. Ingestão de alimentos ricos em betaína, colina
e carnitina. Na microbiota intestinal esses nutrientes são metabolizados, absorvido pelo
hospedeiro e transformado em TMAO no fígado pelas FMO.
Em um estudo realizado em 2013 com 4007 pacientes, os autores mostraram que após
a supressão da microbiota intestinal com antibióticos orais a produção de TMAO foi suprimida,
no entanto, quando retirados os antibióticos os níveis de TMAO voltaram a ser produzidos.74
Diante disso, alguns estudos tem investigado quais bactérias intestinais poderiam estar
relacionadas com a produção de TMA e consequentemente formação do TMAO, nesse sentido
foi demonstrado que, dentre as espécies produtores de TMA, encontram-se as
Deferribacteraceae,

Anaeroplasmataceae,

Prevotellaceae,

Enterobacteriaceae,

Anaerococcus, Cladidium asparagiforme, Clostiridium hathewayi, Clostridium sporogenes,
Escherichiafergusonii Proteuspenneri, Providencia rettgeri e Edwardsiella.9-75-76
A produção elevada de TMAO pelas bactérias intestinais acelera o processo de
aterosclerose através da sua ligação com os sais biliares, esse processo acontece através da
inibição do Colesterol 7-Alfa Hidroxilase (Cyp7a1), enzima que tem função de oxidar o
colesterol o transformando em hidroxicolesterol que é uma substância fundamental para a
síntese de ácidos biliares e controle do metabolismo do colesterol. Com a inibição da Cyp7a1 e
consequentemente da síntese dos ácidos biliares, a capacidade de eliminar lipídios como o
colesterol fica prejudicada podendo gerar um acúmulo de colesterol na corrente sanguínea e
consequentemente acúmulo de colesterol nas artérias, contribuindo para o desenvolvimento da
placa aterosclerótica.9-77-79

Além disso, o aumento dos níveis de TMAO pode inibir o

transporte reverso de colesterol, contudo, o mecanismo pelo qual o TMAO inibe esse processo
ainda não está bem compreendido.80 Níveis elevados de TMAO também estão relacionados

24
com alterações nos estímulos para a liberação de cálcio, aumentando dessa forma a ativação
plaquetária, levando então ao maior risco de trombose e de eventos coronarianos.10
Além desses mecanismos, a produção elevada de TMAO pode influenciar vias
moleculares importantes. Alterações moleculares transcricionais nas células endoteliais e nas
células musculares lisas precedem a formação da placa de aterosclerose, nesse sentindo, o fator
de transcrição nuclear kappa B (NF-B) está envolvido na resposta inflamatória celular e é
estimulado pelo estresse oxidativo, radicais livres e LDL-ox. Recentemente estudos vêm
mostrando que o TMAO também pode estimular a ativação do NF-B levando ao aumento de
citocinas pró-inflamatórias principalmente o fator de crescimento tumoral alfa (TNF-α),
interleucina 6 (IL-6) e proteína C-reativa (PCR), agravando ainda mais a disfunção endotelial,
inflamação vascular e a formação da placa aterosclerótica.81-82 Ademais, níveis aumentados de
TMAO também aumentam a expressão de receptores de scavenger 36 (CD36) em macrófagos.
Esses receptores são responsáveis pela captação de lipídios e quando estimulados podem levar
ao acúmulo de lipídios nos macrófagos, formação de células espumosas e estimulando assim a
formação da placa aterosclerótica.83
Diante desses resultados, controlar os níveis de TMAO através da modulação da
microbiota intestinal, pode ser uma estratégia terapêutica na DCV.15-84 A alimentação é um dos
principais fatores que podem influenciar a composição da microbiota intestinal, assim, hábitos
alimentares saudáveis, rica em vegetais, fibras e baixo teor de gorduras saturadas podem reduzir
o risco de disbiose, em contrapartida, uma dieta rica em gorduras saturadas, açúcares, reduzida
em fibras pode diminuir a diversidade da microbiota intestinal e favorecer o surgimento da
disbiose.85-87 Dessa forma, diversos estudos recentes têm mostrado que os compostos bioativos
e nutrientes presentes nos alimentos são capazes de alterar os níveis de TMAO através da
modulação da microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas como
Lactobacillus e Bificobacterium ou através da diminuição das bactérias produtoras de TMA.1619

2.5

NUTRIENTES E COMPOSTOS BIOATIVOS NA MODULAÇÃO DA

MICROBIOTA INTESTINAL E DOS NÍVEIS DE TMAO
Compostos bioativos são substâncias presentes nos alimentos que podem agir
beneficamente em mecanismos de ação celular, prevenindo o surgimento de doenças e trazendo
diversos benefícios para a saúde.88 Esses compostos atuam em diversas funções como, atividade
antioxidante, modulação de enzimas de detoxificação, estímulo ao sistema imune, redução da
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agregação plaquetária, da atividade antibacteriana e antiviral.89 Além dos compostos bioativos,
os nutrientes presentes nos alimentos como as fibras, os ácidos graxos poli-insaturados e
monoinsaturados, as vitaminas e os minerais podem também promover o bem estar dos
indivíduos e ajudar na prevenção de diversas doenças, principalmente as doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT).90-91
Utilizar alimentos ricos em nutrientes e compostos bioativos pode ser uma estratégia
para modular a microbiota intestinal e reduzir o risco de desenvolvimento de DCV.15 Dentre os
compostos bioativos, os polifenóis são os que até o momento apresentam maior associação com
a modulação da microbiota intestinal e redução dos níveis de TMAO19-92. Chen et al., (2016),
demonstraram que a suplementação com resveratrol, um polifenol encontrado principalmente
nas uvas, aumentou as concentrações de bactérias do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium e
diminuiu as concentrações de bactérias produtoras de TMA, reduzindo os níveis de TMAO em
camundongos C57BL/6J e knockout para apoliproteína E (ApoE - / -). Os autores observaram
ainda que a suplementação com resveratrol aumentou a atividade dos sais biliares através do
aumento da enzima Cyp7a1.19 Annunziata et al., (2019), também demonstraram que a
suplementação por 4 semanas com extrato de uva (300mg) em indivíduos saudáveis foi capaz
de reduzir em torno de 63% os níveis de TMAO plasmático em comparação ao grupo controle.93
Além do resveratrol, a alicina, outro polifenol presente no alho, também foi capaz de
reduzir os níveis de TMAO em camundongos C57BL /6. O grupo que recebeu água rica em
carnitina (0,02%) tiveram os níveis de TMAO aumentados, no entanto, o grupo que recebeu
água rica em carnitina (0,02%) em conjunto com 10 mg/kg/dia de alicina tiveram os seus níveis
de TMAO reduzidos. Os níveis de TMAO no grupo que recebeu a suplementação com alicina
também foi menor quando comparado ao grupo controle que recebeu apenas a dieta padrão.92
Os nutrientes como as fibras presentes nos alimentos também estão relacionados a
diminuição dos níveis de TMAO através da remodelação da microbiota intestinal. Liu et al.,
(2017) demonstraram que a suplementação de fibras solúveis em baixas doses (7,5%) ou em
altas doses (15%) em camundongos C57BL/6 reduziu significativamente os níveis de TMA,
TMAO e favoreceu o crescimento de Bifidobactérias.94
Outros nutrientes, como o selênio também são capazes de modular a microbiota
intestinal. Em um estudo onde a microbiota intestinal de ave foi analisada, os autores
demostraram que a suplementação de 0,9 mg/kg selênio foi capaz de modular a microbiota
intestinal, aumentando o crescimento de bactérias benéficas (Lactobacillus e Faecalibacterium)
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além de aumentar da produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o ácido
butírico.95 Paralelamente a esse estudo, um outro estudo também utilizou a suplementação com
selênio e avaliou a composição da microbiota intestinal em camundongos. Os camundongos
foram submetidos a uma dieta deficiente em selênio e dietas ricas em selênio (0,1, 0,4 ou 2,25
ppm de selênio sob a forma de selenito de sódio). Em todas as dosagens de suplementação com
selênio houve um aumento na diversidade da microbiota intestinal principalmente nos filos
pertencentes a classe Bacteriodetes. Esses resultados mostram que o selênio pode afetar a
composição da microbiota intestinal, levando principalmente ao aumento de bactérias
benéficas,30 no entanto ainda não se tem relatos se o selênio é capaz de diminuir os níveis de
TMAO.
2.6

CASTANHA-DO-BRASIL

Dentre os principais alimentos fontes de selênio, destaca-se a castanha-do-Brasil
(Bertholletia excelsa) nativa da região amazônica com concentrações que podem variar 55 mg/g
até mais de 400 mg/g,96 todavia, essas concentrações dependem da biodisponibilidade do solo
que pode ser influenciada principalmente por fatores geológicos e por diversos fatores
biológicos, físicos e químicos.97-98 A castanha-do-Brasil faz parte do grupo das oleaginosas
juntamente as amêndoas, macadâmias, pecãs, avelãs, castanhas do caju e nozes. Especialmente
a castanha-do-Brasil destaca-se as concentrações de polifenóis como catequinas, ácido gálico e
estilbenos bem como alguns nutrientes como o selênio, cálcio, folato, potássio e fibras, além de
apresentar importantes concentrações de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3.99-102
O selênio, principal nutriente encontrado na castanha-do-Brasil, é um nutriente essencial
para a saúde humana desempenhando diversas funções no organismo como fortalecimento do
sistema imune e regulação do metabolismo da tireoide.103-104 Suas funções são mediadas por
diversas selenoproteínas, dentre as quais se destaca a glutationa peroxidase (GPx), uma
importante selenoproteína envolvida no metabolismo dos EROS principalmente por catalisar a
redução de diversos peróxidos em água e álcool desempenhando dessa forma atividade
antioxidante.105
O aumento dos níveis de selênio no sangue pode ser observado em indivíduos que
consumiam grandes quantidades de castanha-do-Brasil, além disso, populações que incluem
esta castanha regulamente nas suas dietas apresentam também níveis altos de selênio no sangue
demonstrando dessa forma que o selênio encontrado na castanha-do-Brasil é de alta
biodisponibilidade e que a inclusão da mesma na alimentação diária pode ser uma alternativa
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eficaz para melhorar o status de selênio principalmente em populações deficientes em
selênio.106-107
Estudos mostram que o consumo diário de uma castanha-do-Brasil está relacionado a
diminuição do risco de DCV devido aos seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, além
disso, uma revisão publicada recentemente por Ferrari (2020) mostrou que a castanha-do-Brasil
pode atuar protegendo contra DCV por melhorar a função endotelial, diminuir a pressão
sanguínea proteger o LDL da peroxidação, diminuir a oxidação do DNA e melhorar o
metabolismo lipídico.108-109 Além do mais, estudos recentes vêm mostrando que o alto teor de
polifenóis presentes nas oleaginosas podem modular o perfil da microbiota intestinal auxiliando
na saúde, homeostase intestinal e melhora do perfil de diversas doenças. 110 Diante desses
resultados, a castanha-do-Brasil pode ser uma estratégia para modular a microbiota intestinal e
reduzir os níveis plasmáticos de TMAO em indivíduos com DAC.
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3.0

OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GERAL

Avaliar os efeitos da suplementação com castanha-do-Brasil nos níveis plasmáticos de
TMAO em pacientes com DAC.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar antes e após a suplementação:
•

Os polifenóis presentes na castanha-do-Brasil;

•

O estado nutricional geral desses pacientes;

•

Os parâmetros bioquímicos de rotina;

•

Os níveis plasmáticos de colina e betaína;

•

Os níveis plasmáticos de glutationa peroxidase (GPx);

•

A ingestão colina, carnitina, betaína e selênio;

•

Correlacionar à ingestão de energia, macronutrientes e micronutrientes com os
níveis de TMAO e parâmetros bioquímicos.

29
4.0

MATERIAIS E MÉTODOS
4.1

CASUÍSTICA

Esta pesquisa trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado, onde foram
randomizados 39 pacientes com DAC encaminhados à cintilografia miocárdica no Setor de
Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF, localizado em Niterói – RJ,
que receberam a castanha-do-Brasil e foram comparados com 30 pacientes com DAC que não
receberam a castanha (grupo controle) (Figura 2). A randomização foi feita em blocos através
de amostra de conveniência. Foi elaborado um banco de dados incluindo, dados
antropométricos bem como clínicos e bioquímicos.
4.1.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E NÃO-INCLUSÃO
Foram incluídos no estudo homens e mulheres maiores de 20 anos. Foram excluídos do
estudo pacientes com doenças autoimune e infecciosa, câncer, HIV, hepatopatias e doença renal
crônica, pacientes em uso de drogas catabolizantes, de suplementos vitamínicos antioxidantes
e em uso de antibióticos ou probióticos e prebióticos e pacientes com o hábito de consumir
oleaginosas.

4.1.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS
Este projeto de pesquisa é parte do projeto denominado “Efeitos da suplementação com
Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) na expressão de NRF2 e NF-κB em pacientes
com Doença Arterial Coronariana” que foi aprovado pelo Comitê de Ética – da Faculdade de
Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF (Número: 826.041) (Anexo).
Registro: RBR-5MZZD4.

4.1.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL,
Inicialmente o sangue foi coletado dos participantes da pesquisa, logo após, estes
receberam 1 unidade de castanha-do- Brasil por dia durante 3 meses. As castanhas foram doadas
pela empresa Arauanã Agricultura S/A. A castanha foi oferecida aos pacientes em dois
momentos com uma duração de seis semanas cada (totalizando três meses) e foram separadas
em embalagens contendo sete unidades. As embalagens foram identificadas semanalmente a
fim de reduzir a possibilidade de erros na ingestão. A adesão ao suplemento foi verificada
semanalmente através do contato telefônico com os participantes. O grupo controle não recebeu
a suplementação e foram orientados a não consumirem castanha-do-Brasil e nenhuma outra
oleaginosa durante o período da pesquisa. Durante esse período foram coletados os dados
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antropométricos, de ingestão alimentar e durante o período de intervenção foi feito o
acompanhamento dos exames bioquímicos de rotina. Antes e após a suplementação foram feitas
todas as análises citadas nos métodos.

Figura 2. Fluxograma da análise da suplementação com Castanha-do-Brasil

4.1.5 COMPOSIÇÃO DA CASTANHA-DO-BRASIL
De acordo com a análise química feita anteriormente pelo grupo e publicado por
Stockler-Pinto et al., (2010), a castanha-do-Brasil utilizada nesse estudo pesa em média 5g e
contém 0,75g de proteína, 0,45g de carboidrato e 3,53g de lipídios. O valor calórico total é de
36,7 kcal e a quantidade de selênio é de 290,5 µg.111 De acordo com a Tabela Brasileira de
Composição dos Alimentos (TACO), em 100g de castanha-do-Brasil contém em média 7,9g de
fibras totais.
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4.1.6 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE POLIFENÓIS DA CASTANHA-DOBRASIL
Primeiramente foi feito o preparo do extrato da castanha-do-Brasil e foi realizado
segundo Buratto et al., (2011).112 Duas gramas da castanha-do-Brasil foram pesados e então foi
adicionado 15ml de metanol a 80%, após isto, a amostra foi colocada a 70°C em banho de água
termostatizado por 30 minutos e posteriormente foi filtrada para a obtenção do extrato. A
análise do teor de polifenóis foi feita então através da redução do reagente Folin-Ciocalteu e a
leitura foi feita a 725nm no espectrofotômetro.

4.1.7 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DE INGESTÃO
ALIMENTAR
Foram avaliados os seguintes parâmetros antropométricos: massa corporal, estatura,
circunferência da cintura (CC) e circunferência do pescoço (CP). O estado nutricional foi
avaliado segundo o Índice de Massa Corpora (IMC), obtido pela razão entre a massa corporal
e o quadrado da estatura, e sua classificação seguiu o proposto pela OMS.113-114
Quanto à classificação da circunferência da cintura, foram utilizados os valores ≥ 94 cm
e ≥ 102 cm para homens ou ≥ 94 cm e 80 ≥ cm para mulheres que são considerados pontos de
corte para risco aumentado de desenvolver DCV.5 Quanto à classificação da circunferência do
pescoço, foram utilizados os valores <37 cm e >37 cm para homens ou <34 cm e >34 cm para
mulheres que também são considerados pontos de corte para risco aumentado de desenvolver
DCV.115
A ingestão alimentar foi obtida segundo a técnica de recordatório alimentar de 24horas
de 2 dias, sendo um dia do final de semana e um dia de semana, e analisada através do software
DietWin®, para a análise de ingestão de fibra total foi considerado os valores de recomendação
adequada de 14g de fibra para cada 1.000 caloria.116 Para a análise da colina foi utilizado o
software DietWin, para a betaína foi utilizado à base de dados da USDA (United States
Department of Agriculture Database) e para análise da carnitina foi utilizado a tabela proposta
por Rebouche, 1984.117

4.1.8 AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
A aferição da pressão arterial (PA) foi feita com o paciente em repouso por mais de
cinco minutos, após isso o paciente foi orientado a ficar sentado com os pés apoiados ao chão,
dorso apoiado na cadeira, braço na altura do coração com as palmas das mãos voltado para
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cima. A medida da PA foi então realizada através da técnica auscultatória com uso de
esfigmomanômetro e manguito.
4.1.9 ANÁLISES BIOQUÍMICAS
Foram coletadas amostras de sangue de todos os participantes no período da manhã,
após 12 horas de jejum. O sangue foi coletado em tubo (Vacutainer®) contendo anticoagulante
ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) e o plasma centrifugado a 4500 rpm durante 15
minutos a 4°C, separado e armazenado em -80 °C para posterior análises. Os níveis séricos de
colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), lipoproteína de alta densidade (HDL), glicose,
aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) foram determinados
usando kits Bioclin® através do analisador bioquímico automático Bioclin BS-120 Chemistry
Analyze. O LDL foi calculado através da fórmula de Friedewald (LDL: CT – HDL – TG/5)
considerando os valores para triglicerídeos inferiores a 400mg/dL.118 Para avaliar o risco
aterogênico foi utilizado o índice de Castelli I e II, considerando os valores de referência de:
índice de Castelli I < 4,3mg/dL e índice de Castelli II < 2,9mg/dL.119A análise da GPX foi feita
por meio do ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) através do kit da Cayman chemical
de acordo com o protocolo do fabricante.
Os valores de CT, HDL, LDL e TG foram comparados com os valores de referências
recomendados pela V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose
(2017)117 e foram estratificado de acordo com o risco cardiovascular, considerando os valores
de referência de < 200mg/dL para CT, hipercolesterolemina isolada (LDL >160mg/dL) ,
hipertrigliceridemia isolada ( TG> 150mg/dL em jejum), hiperlipidemia mista ( LDL >
160mg/dL e TG> 150mg/dL em jejum), HDL-c baixo (homens < 40 mg/dL e mulheres < 50
mg/dL).120 Para a glicose foi considerado o valor de referência recomendado pela Diretriz da
Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018, considerando os valores de glicemia em jejum <
100 mg/dL.121 Quanto aos valores de AST e ALT foram utilizados os valores de referência
respectivamente de até 31 U/L para mulheres e de até 37 U/L para homens e de até 31 U/L para
mulheres e de 41 U/L para homens.

4.1.10 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE TMAO, COLINA E BETAÍNA
A quantificação de TMAO, colina e betaína foi realizada pela técnica de cromatografia
líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS) no
Instituto Karolinska na Suécia, utilizando um protocolo projetado especialmente para este fim.
As alíquotas extraídas do plasma foram codificadas com padrões internos, constituídos por

33
TMAO-D9 em metanol e água com prolina como padrão de recuperação. TMAO, colina e
betaína foram então detectados com espectrofotômetro de massa Agilent 6490 Triple
Quadrupole e para o processamento dos dados foi utilizado o software da análise quantitativa
do MassHunter.122

Segundo a European Uremic Solutes Database (EUTox-db) são

considerados valores de referência para indivíduos saudáveis de TMAO de 2,9 µmol e de colina
e betaína de 10,0 µmol e de 4,3 µmol, respectivamente.123
5.0

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada através do software SPSS 20.0. O teste Shapiro-Wilk
foi utilizado para testar a distribuição normal dos dados. Para a análise dos dados paramétricos
foi utilizado o teste t student e para a análise dos dados não paramétricos foi utilizado o teste
Wilcoxon. Os dados foram expressos em média e desvio padrão, os dados categóricos foram
expressos em percentual e a correlação entre as variáveis foram analisados através do teste de
Pearson ou Spearman, considerando os níveis de significância 5% (p <0,05).O teste qui
quadrado foi utilizado para avaliar as frequências. O efeito da suplementação (Δ) em cada
variável foi definida como o sujeito da diferença entre a variável ao final da suplementação e o valor da
variável ao início da suplementação, já para analisar o efeito da suplementação (ANOVA) em cada
variável foi utilizado o sujeito da diferença entre a variável ao final da suplementação e o valor da
variável ao final do grupo controle.
.
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6.0

RESULTADOS

Foram selecionados 69 pacientes encaminhados à cintilografia miocárdica no Setor de
Medicina Nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro - UFF, localizado em Niterói – RJ.
Os pacientes foram então randomizados para dois grupos: Grupo Suplementação (n=39) e
Grupo Controle (n=30), no entanto, foram excluídos do grupo suplementação por desistência
3 pacientes e 11 pacientes que não apresentavam DAC e do grupo controle foram excluídos 6
por desistência, 7 não apresentavam DAC e 1 por amostra biológica insuficiente, dessa forma,
concluiram o estudo somente 25 pacientes no grupo suplementação e 14 pacientes no grupo
controle, totalizando 39 pacientes. Dentre os pacientes avaliados neste estudo a maioria relatou
não praticar nenhuma atividade física por orientação médica. De acordo com a história clínica
dos pacientes avaliados, 79,4% dos pacientes foram designados para a realização do exame de
cintilografia miocárdica devido a dor torácica e 15,3% foram designados para a realização do
exame devido a outros motivos como cansaço, risco cirúrgico e pós síndromes coronarianas
agudas (Pós SCA). Além disso, dos 39 pacientes avaliados neste estudo, 46,1% apresentaram
histórico de infarto agudo do miocárdio (IAM), 41% apresentaram angioplastia transluminal
percutânea (PTCA), 10,2% apresentaram revascularização miocárdica e 7,6% apresentaram
comunicação de acidente de trabalho (CAT) e 23% não relataram nenhum histórico de doenças
prévias. Dentre as comorbidades, 7,6% relataram AVC, 2,5% enfisema pulmonar, 2,5 % de
malformação arteriovenosa (MAV) e 87% não relataram nenhuma comorbidade. Nenhum
paciente de ambos os grupos apresentou hipercolesterolemia isolada (LDL >160mg/dL) e
hiperlipidemia mista. A Tabela 1 descreve os fatores de risco e as características gerais da
população estudada.
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Tabela 1. Características Gerais da População Avaliada
Variáveis

Grupo Suplementação

Grupo Controle

p Valor

n= 25

n= 14

Idade (anos)

62,6 ± 6,6

65,1 ± 7,1

0,72

Sexo

H= 13/ M= 12

H= 6/ M= 8

0,99

Tabagismo (%)

41

42

0,83

Etilismo (%)

28

7

0,12

Pressão arterial sistólica (mmHg)

144,5 ± 16,7

137,5 ± 12,5

0,81

Pressão arterial diastólica (mmHg)

75,0 ± 5,7

85,0 ± 5,7

0,92

Hipertensão Arterial (%)

96

92

0,66

Diabetes Mellitus (%)

36

42

0,55

Dislipidemia (%)

76

78

0,85

Hipertrigliceridemia isolada (%)

40

21

0,48

HDL-c baixo (%)

60

42

0,23

A comparação entre os grupos foi feita através do o teste T independente e qui quadrado. Considerando-se alteração significativa
(p<0,05).

Quanto ao uso de medicamentos, todos os participantes de ambos os grupos faziam
uso de algum medicamento com efeito antioxidante. Os medicamentos utilizados no grupo
suplementação e controle estão apresentados a seguir na Tabela 2.
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Tabela 2. Medicamentos Utilizados Pela População Avaliada
Medicamentos

Grupo Suplementação

Grupo Controle

p Valor

(n=25)

(n=14)

Bloqueadores B adrenérgicos

60%

42,8%

0,39

Inibidor de angiotensina

20%

21,4%

0,91

Inibidor de angiotensina II tipo 1

56%

50%

1,00

Estatinas

72%

78,5%

1,00

Bloqueadores de canal de cálcio

28%

42%

1,00

Anti-inflamatório não esteroide

40%

35,7%

1,00

Diurético tiazídico

16%

35%

1,00

Vasodilatadores

40%

42,8%

1,00

Antiplaquetário

12%

35,7%

1,00

Diuréticos

20%

14,2%

1,00

Biguanidas

28%

28,5%

1,00

Sulfonilureias

8%

7,1%

1,00

Inibidor de DPP-4

4%

7,1%

1,00

Hipoglicemiante injetável

12%

14,2%

1,00

Inibidor de DPP-4: Inibidor de Dipeptidil Peptidase 4. A comparação entre os grupos foi feita através do o teste qui
quadrado. Considerando-se alteração significativa (p<0,05).

✓ Análise dos Polifenóis
Em relação a análise de polifenóis, os resultados mostraram que em uma castanha-doBrasil contém em média 177,47 ± 35,0 mg equivalentes a ácido gálico (GAE.g-1) em 100g de
castanha-do-Brasil.
✓ Estado Nutricional
Com relação ao estado nutricional dos pacientes, 78,5% dos indivíduos do grupo
controle e 68% dos pacientes suplementados estavam com IMC acima dos valores de
normalidade. Entre os 39 pacientes avaliados, apenas 32% (n=8) dos indivíduos suplementados
e 21,4% (n=3) do grupo controle encontravam-se eutróficos.
Quanto ao risco de complicações metabólicas, avaliados pela CC, 92% (n=23) dos
pacientes do grupo suplementação e 100% do grupo controle apresentaram risco aumentado.
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De acordo com a classificação de risco de doenças cardiovasculares, analisada pela CP, 78,5%
(n=11) dos indivíduos do grupo controle e 80% (n=20) dos indivíduos suplementados
apresentaram risco elevado. Vale ressaltar que todos os parâmetros avaliados não apresentaram
diferenças significativas após a suplementação, com exceção para o IMC no grupo
suplementação (Tabela 3).
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Tabela 3. Características Antropométricas dos pacientes com DAC.
Parâmetros

Grupo Suplementação (n=25)

Grupo Controle (n=14)

P Valor
ANOVA

Pré

Pós

p

Δ Valores

Pré

Pós

p

Δ Valores

29,7 ± 4,7*

29,9 ± 4,1*

0,01

0,9 (-1,2; 2,7)

33,6 ± 2,0

33,7 ± 2,4

0,27

0,5 (0,1; 1,0)

0,07

Homens

105,8 ± 8,6

104,3 ± 6,4

0,58

-1,6 (-3,7; 2,4)

102,1 ± 8,2

105,7 ± 7,4

0,11

1,7 (-0,2; 5,9)

0,78

Mulheres

106,5 ± 6,8

107,1 ± 5,9

0,32

0,6 ( -0,1; 21,2)

104,6 ± 7,6

104,7 ± 4,8

0,90

-1,2 (-2,4; 3,0)

0,93

Homens

41,2 ± 3,8

41,5 ± 3,8

0,36

0,4 (-0,1; 0,7)

40,5 ± 2,6

40,6 ± 2,8

0,56

0,4 (-0,4; 0,8)

0,32

Mulheres

38,1 ± 2,4

38,3 ± 2,4

0,25

0,2 (-0,5; 9,0)

36,6 ± 1,5

36,1 ± 1,7

0,34

0,0 ( -0,9; 0,2)

0,68

IMC (kg/m²)
CC (cm)

CP (cm)

IMC: Índice de massa corporal; CC: Circunferência da cintura; CP: Circunferência do pescoço. Os dados foram expressos como média ± DP. A comparação de antes e
após os três meses de suplementação em cada grupo foi feita através do teste T independente para os dados paramétricos e teste de wilcoxon para os dados não
paramétricos. Δ valor para a análise de variância entre o pré e o pós três meses. P valor ANOVA para análise de variância entre os grupos. Valores em negrito indicam
uma alteração significativa (p <0,05).
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✓ Análise da Dieta
Os resultados da análise de ingestão alimentar estão apresentados na Tabela 4.
Observou-se uma diminuição significativa nos valores de fibra total, bem como um aumento
significativo no selênio após a suplementação com castanha-do-Brasil. A média de valores de
ingestão de fibra total mostrou uma ingestão adequada de fibras para cada 1.000 calorias, com
exceção do grupo controle, que após os três meses pode ser observado uma ingestão abaixo do
recomendado para cada 1.000 calorias. Ambos os grupos apresentaram alta ingestão de
gorduras saturadas que segundo a I Diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde cardiovascular
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) a ingestão de gorduras saturadas para pacientes
com DCV deve ser <7%.124 Com relação as demais variáveis avaliadas, não houve alterações
significativas em ambos os grupos.
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Tabela 4. Avaliação da Ingestão Alimentar dos Pacientes Estudados

Energia/Nutriente

Grupo Suplementação (n=25)

Grupo Controle (n=14)

P Valor
ANOVA

Pré

Pós

p

Δ Valores

Pré

Pós

p

Δ Valores

Energia (kcal/dia)

1715,7 ± 753,8

1326,4 ± 440,7

0,19

-76,8 (-866,5;122,7)

1692,6 ± 626,4

1800,6 ± 587,2

0,39

168,9 (-550;462,9)

0,80

Energia (kcal/kg/dia)

23,5 ± 11,2

18,2 ± 7,2

0,27

-1,4 (-12,5; 4,2)

21,6 ± 5,5

23,2 ± 7,2

0,39

2,4 (-6,5; 5,3)

0,69

Proteína g/kg

1,23 ± 0,8

0,84 ± 0,3

0,09

-0,1(-0,5; -0,1)

0,96 ± 0,2

1,02 ± 0,4

0,52

-0,05 (-0,1; 0,1)

0,40

Carboidratos (%)

52,1 ± 10,8

53,1 ± 8,8

0,42

-0,2 (-5,3; 7,7)

53,2 ± 7,6

52,8 ± 5,9

0,82

-0,1 (-3,2; 5,3)

0,51

Lipídios (%)

27,5 ± 9,5

27,9 ± 6,7

0,12

-0,3( -8,0; 5,9)

28,6 ± 6,2

30,0 ± 3,8

0,33

1,1 (-5,2; 5,6)

0,10

Gordura Saturada (%)

10,0 ± 4,8

9,5 ± 2,9

0,31

0,4 (-5,4; 2,6)

9,8 ± 3,7

10,2 ± 3,6

0,58

1,8 (-0,2; 3,0)

0,56

Gordura Poliinsaturada (%)

4,0 ± 1,6

4,5 ± 1,9

0,13

-0,3 (-1,2; 1,1)

4,4 ± 2,4

4,3 ± 1,7

0,92

0,2 (-1,6; 2,0)

0,37

Gordura Monoiinsaturada (%)

8,2 ± 4,2

8,5 ± 3,8

0,05

0,2 (-1,2; 3,3)

8,4 ± 3,9

7,2 ± 3,6

0,34

-3,4 (-6,5; -1,8)

0,66

Fibra Total (g)

26,4 ± 16,2*

18,2 ± 6,7*

0,00

-2,8 (-10,7; 2,6)

24,3 ± 15,6

22,6 ± 12,7

0,73

-4,0 (-12,9; 2,2)

0,00

Selênio (µg)

62,7 ± 50,4*

370,4 ± 19,9*

0,00

89,2 (63,8; 110,5)

57,7 ± 43,0

Colina (mg)

318,8 ± 188,1

373,5 ± 331,8

0,90

37,8 (-106,4; 172,1)

Betaína (mg)

169,9 ± 70,6

136,8 ± 56,5

0,12

Carnitina (mg)

399,3 ± 234,7

393,4 ± 298,6

0,90

41,4 ± 23,8

0,24

-39,0 (-63,7; -7,8)

0,00

325,3 ± 177,7

409,5 ± 275,5

0,22

-1,1 (-29,3; 400,0)

0,17

-40,8 (-95,8; 26,5)

117,8 ± 38,5

137,7 ± 56,0

0,17

18,3 (-1,7; 53,8)

0,93

-14,1 (-117,9; 106,8)

364,7 ± 259,3

349,8 ± 292,5

0,68

-24,8(-497,0; 51,0)

0,85

Os dados foram expressos como média ± DP. A comparação de antes e após os três meses de suplementação em cada grupo foi feita através do teste T independente para os
dados paramétricos e teste de wilcoxon para os dados não paramétricos. Δ valor para a análise de variância entre o pré e o pós três meses. P valor ANOVA para análise de
variância entre os grupos. Valores em negrito indicam uma alteração significativa (p < 0,05).
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✓ Parâmetros Bioquímicos
Quanto à avaliação bioquímica, observou-se uma diminuição significativa no Índice de
Castelli I avaliado pela fórmula de CT/HDL, no grupo suplementação, entretanto, não houve
alterações significativas observadas nos demais parâmetros bioquímicos avaliados. Vale
ressaltar que 12% dos pacientes do grupo suplementação e 14% do grupo controle apresentaram
CT acima da normalidade, 48% do grupo suplementação e 21% do grupo controle apresentaram
TG elevados e 60% do grupo suplementação e 42% do controle tinham HDL-c abaixo dos
valores de referência. Em ambos os grupos todos os pacientes tinham níveis de LDL-c dentro
da normalidade (Tabela 5).
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Tabela 5. Avaliação Bioquímica dos Pacientes Estudados
Parâmetros

Grupo Suplementação (n=25)

Grupo Controle (n=14)

P Valor
ANOVA

Pré

Pós

p

Δ Valores

Pré

Pós

p

Δ Valores

Glicose

112,1 ± 30,4

150,8 ± 52,9

0,90

35,0 (16,2; 62,7)

94,5 ± 25,3

107,6 ± 56,3

0,89

Colesterol Total (mg/dL)

174,0 ± 25,6

154,4 ± 30,8

0,09

-8,0 (-72,7; 8,5)

150,5 ± 42,0

142,0 ± 60,0

0,21

-1,5 (-35,9; 9,7)

0,07

HDL-c (mg/dL)

47,2 ± 10,5

45,6 ± 12,5

0,37

1,0 (-1,5; 2,7)

47,2 ± 9,0

47,3 ± 13,5

0,94

-1,5 (-4,0; 0,0)

0,52

LDL-c (mg/dL)

100,5 ± 19,3

85,0 ± 24,0

0,25

-10,1 (-56,6; 3,2)

82,7 ± 38,1

78,5 ± 44,8

0,41

-3,9 (-23,2; 15,6)

0,20

TG (mg/dL)

131,4 ± 64,0

118,5 ± 45,6

0,17

- 4,5 (-84,0;17,2)

117,8 ± 50,2

115,8 ± 49,3

0,97

-11,5 (-32,5;43,6)

0,20

Índice de Castelli I (mg/dL)

4,3 ± 2,3*

3,6 ± 0,73*

0,03

-0,1 (-1,6; -,2)

3,1 ± 0,7

3,2 ± 0,9

0,84

0,1 (0,0; 0,3)

0,14

Índice de Castelli II (mg/dL)

2,0 ± 0,6

1,8 ± 0,5

0,06

-0,2 (-1,3; -0,0)

1,7 ± 0,6

1,6 ± 0,8

0,72

0,0 (-0,3; 0,2)

0,15

AST (mg/dL)

15,9 ± 6,4

17,1 ± 12,4

0,97

0,0 (-6,0; 14,2)

16,4 ± 6,0

18,7 ± 10,7

0,70

3,5 (-3,5; 12,7)

0,65

ALT (mg/dL)

9, 2 ± 3,1

7,2 ± 4,3

0,62

-4,0 (-7,2; -0,2)

7,8 ± 4,3

8,0 ± 7,2

0,38

1,5 (-4,7; 14,7)

0,84

-0,5 (-6,5; 25,0)

0,87

HDL-c: Lipoproteína de alta densidade; LDL-c: Lipoproteína de baixa densidade; TG: Triglicerídeos; AST: Aspartato aminotransferase; ALT: Alanina aminotransferase.
As análises foram feitas intra-grupo. A comparação de antes e após os três meses de suplementação em cada grupo foi feita através do teste T independente para os dados
paramétricos e teste de wilcoxon para os dados não paramétricos. Os dados foram expressos como média ± DP. Δ valor para a análise de variância entre o pré e o pós três
meses. P valor ANOVA para análise de variância entre os grupos. Valores em negrito indicam uma alteração significativa (p <0,05).
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✓ Análise dos níveis plasmáticos de TMAO, colina, betaína e GPx
Não foram encontradas alterações significativas nos níveis de TMAO, colina e betaína,
entretanto, nota-se valores de TMAO dentro da normalidade (2,9 µmol) segundo o EUToxdb123 e além disso, nota-se um aumento nos níveis da atividade da GPx em 48,5% após a
suplementação com a castanha-do-Brasil, porém não foi significativamente (Tabela 6).
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Tabela 6. Análise dos níveis de TMAO, colina, betaína e GPx
Parâmetros

Grupo Suplementação (n=25)

Grupo Controle (n=14)

P Valor
ANOVA

Pré

Pós

p

Δ Valores

Pré

Pós

p

Δ Valores

GPx (mg/dL)

24,0 ± 12,8

35,0 ± 17,4

0,50

15,2 (-1,2; 21,0)

36,7 ± 16,4

30,8 ± 13,5

0,36

-3,8 (-15,2; 1,2)

0,95

TMAO (ng/μL)

0,15 ± 0,1

0,16 ± 0,08

0,79

0,16 ± 0,1

0,17 ± 0,08

0,14

-0,0 (-0,0; 0,0)

0,22

Colina (ng/μL)

6,5 ± 1,8

6,5 ± 1,4

0,82

-0,0 (-0,4; 0,7)

7,1 ± 1,1

7,2 ± 1,0

0,56

-0,0 (-0,8; 0,7)

0,57

Betaína (ng/μL)

4,9 ± 2,0

5,8 ± 1,8

0,69

0,3 (-0,0; 2,2)

6,9 ± 2,3

7,1 ± 1,7

0,69

0,4 (-1,0; 1,9)

0,92

0,0 (-0,1; 0,0)

GPx: Glutationa peroxidase; TMAO: N-óxido de trimetilamina. As análises foram feitas intra-grupo. Os dados foram expressos como média ±
DP. A comparação de antes e após os três meses de suplementação em cada grupo foi feita através do teste T independente para os dados
paramétricos e teste de wilcoxon para os dados não paramétricos. Δ valor para a análise de variância entre o pré e o pós três meses. P valor ANOVA
para análise de variância entre os grupos. Valores em negrito indicam uma alteração significativa (p <0,05).
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✓ Correlações
Foi encontrado uma correlação negativa entre a ingestão de fibra total e os níveis de TMAO
(r= -0,339 e p= 0,03) no baseline do estudo.
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7.0

DISCUSSÃO

Apesar do grande número de estudos envolvendo nutrientes e compostos bioativos dos
alimentos na redução dos níveis de TMAO, este é o primeiro estudo a avaliar os efeitos da
suplementação com castanha-do-Brasil nos níveis de TMAO em indivíduos com DAC. Os
resultados encontrados mostram que a ingestão de uma castanha-do-Brasil por dia durante três
meses reduziu o risco aterogênico através do índice de Castelli I, porém, não causou alterações
na atividade da enzima GPx e nos níveis plasmáticos de TMAO, colina e betaína.
Características Gerais
Os fatores de risco para o desenvolvimento da DAC já são bem esclarecidos na
literatura e incluem principalmente a idade avançada, hiperlipidemia, diabetes, hipertensão e
tabagismo. Dados recentes mostram que em torno de 50% da população brasileira idosa
apresenta hipertensão arterial e idosos entre 64 a 75 anos apresentam 19% de prevalência de
diabetes.125 Os resultados encontrados nesse estudo corroboram com esses dados, onde foi
encontrado uma alta prevalência de diabetes e hipertensão arterial.
Neste estudo, foi observado uma grande variedade de medicamentos utilizados pelos
pacientes principalmente bloqueadores B adnérgicos, estatinas, inibidor de angiotensina II tipo
1, dentre outros. Segundo Lunelli et al., (2009), a terapia medicamentosa estabelecida aos
pacientes com DAC inclui principalmente anti-agregantes plaquetários, inibidores da enzima
conversora de angiotensina e beta-bloqueadores a fim de reduzir a ocorrência de eventos
coronarianos. A prevenção do infarto, redução dos sintomas e ocorrências de isquemias
miocárdicas, além da melhora da qualidade vida são um dos principais objetivos no tratamento
medicamentoso da DAC.126 Segundo a SBC (2014), os antis-agregantes plaquetários,
hipolipemiantes, especialmente as estatinas agem reduzindo a incidência de infarto, já os
nitratos e antagonistas de canais de cálcio agem reduzindo as incidências de isquemias
miocárdicas.127
Análise dos Polifenóis
A castanha-do-Brasil apresenta uma grande variedade de compostos bioativos,
incluindo diversas classes de polifenóis. Com relação a determinação dos compostos fenólicos
presentes na castanha-do-Brasil utilizada nesse estudo vale ressaltar que foi encontrado uma
quantidade relevante de compostos fenólicos na mesma. Esses resultados são bem próximos ao
encontrado por Gomes et al., (2016), que encontrou valores equivalentes a 181 mg de
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GAE/100g em preparações com castanha-do-Brasil.128 Da mesma forma, Yang et al., (2009)
encontraram valores equivalentes a 169 mg de GAE/100g na castanha-do-Brasil.129 Entretanto,
valores inferiores aos apresentados anteriormente também são encontrados na literatura. Abe et
al., (2010) encontrou valores equivalentes a 106 mg de GAE/100g,130 de modo semelhante
Kornsteiner et al., (2006) encontrou valores equivalentes a 112 mg de GAE/100g em extratos
de castanha-do-Brasil.131
Considerando a capacidade dos polifenóis em afetar a microbiota intestinal, Yuan et al.,
(2019) demonstraram que extratos contendo 79,74 mg de GAE/100g foi capaz de modular a
composição da microbiota intestinal,132 da mesma forma Cires et al., (2019) mostraram que
uma suplementação com casca de abacate contendo em média 100 ± 0,27 mg de polifenóis
totais também causou uma alteração na microbiota intestinal aumentando os filos
Actinobacteria, Coriobacteriaceae e Ruminococcaceae, contribuindo para o equilíbrio das
bactérias intestinais.133 Entretanto, em homens adultos a suplementação com arônia berry, uma
fruta muito consumida no norte da América, contendo em média 116 mg de GAE/100g não
alterou significativamente a diversidade da microbiota intestinal, mas promoveu o aumento de
Bacterioidetes.134 Assim, a quantidade de polifenóis encontradas neste estudo na castanha-doBrasil pode ser uma quantidade considerável para causar algum impacto na microbiota
intestinal, contudo, o fato de não ter sido possível coletar as fezes dos participantes deste estudo,
pode limitar uma conclusão mais fidedigna a este respeito.
Estado Nutricional
Ao verificar os dados referentes a avaliação antropométrica, foi constatado uma
prevalência de sobrepeso e obesidade em ambos os grupos, além disso, os valores de CC e CP
encontravam-se acima da normalidade. Um estudo em pacientes com infarto agudo do
miocárdio relatou uma prevalência de 33% de obesidade e 35% de sobrepeso, além do mais,
50% dos pacientes avaliados tinham CC alterada.135 Do mesmo modo, Yang et al., (2019)
avaliaram a associação entre CP e fatores de risco para DCV em pacientes com diabetes tipo 2
e mostraram uma prevalência de 2,3 vezes a mais de eventos cardiovasculares nos indivíduos
que apresentaram CP elevada.136 Assim, esses dados mostram que o estado nutricional dos
indivíduos avaliados neste estudo estão de acordo com os dados na literatura.
Além disso, a avaliação antropométrica mostrou um aumento significativo do IMC após
a suplementação com a castanha-do-Brasil, entretanto, apesar deste fato, Vadivel et al., (2012)
em uma revisão de literatura, demonstraram que a ingestão de oleaginosas não está relacionada
ao ganho de peso corporal e que a ingestão frequente podem trazer diversos benefícios a
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saúde.137 Semelhantemente, Souza et al., (2017) demonstraram em uma revisão sistemática que
a ingestão de nozes e outras sementes do mesmo grupo não estão relacionadas ao ganho de
peso.138 Tan SY et al., (2014) mostraram que a ingestão frequente de oleaginosas também não
estão associadas ao ganho de peso e esse fato deve-se principalmente a capacidade de saciedade
promovida pelas oleaginosas.139 Por outro lado, uma revisão de literatura mostrou que em dois
estudos quando as oleaginosas foram acrescentadas em uma dieta sem o controle da ingestão
de energia total, o peso corporal aumentou, entretanto, os autores mostraram ainda que o mesmo
não aconteceu em três estudos que fizeram uma dieta controlada em energia,140 contudo, neste
estudo não houve uma dieta específica para o controle de energia total dos participantes.
Ingestão Alimentar
Quanto à avaliação dietética desses pacientes evidenciou-se uma ingestão calórica
abaixo do recomendado, embora tenha sido encontrado um excesso de peso e obesidade nos
mesmos, indicando um possível relato subestimado no inquérito alimentar. É importante
destacar que o R-24h é um dos métodos mais utilizados para a avaliação da ingestão alimentar
e apesar de apresentar várias vantagens como de ser um instrumento rápido, de fácil aplicação
e de um custo relativamente barato, este método apresenta diversas limitações como relato
subestimado, necessidade de memória do entrevistado, baixa precisão, além de depender da
contribuição do entrevistado que é influenciado por vários fatores como idade, sexo e nível de
escolaridade.141-142
Mesmo que estes dados possam ser subestimados, ao observar a distribuição lipídica
nota-se uma baixa ingestão de gorduras poli-insaturadas e monoinsaturadas e em contrapartida
uma ingestão acima dos valores recomendados de gorduras saturadas. Atualmente já é bem
elucidado na literatura que os padrões dietéticos podem influenciar na formação da placa
aterosclerótica, onde a ingestão elevada de gordura saturada está diretamente ligada ao aumento
da LDL-c e consequentemente aumentando o risco de desenvolvimento de DCV. Em
contraposição, a ingestão frequente de gorduras poli-insaturadas e monoinsaturadas ajudam no
controle da hiperlipidemia e podem reduzir eventos clínicos coronarianos.143
Apesar da Castanha-do-Brasil ser fonte de fibras, gorduras poli-insaturadas e
monoinsaturadas e baixa em gorduras saturadas99-102 neste estudo foi observado uma redução
na ingestão de fibras totais após a suplementação e uma alta ingestão de gorduras saturadas.
Esse resultado porém, pode não estar associado a suplementação com a castanha-do-Brasil e
sim devido ao atual padrão alimentar da população brasileira com alta ingestão de alimentos
processados e baixa ingestão de frutas e vegetais.144 Além disso, um estudo conduzido por Neil
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et al., (2010) mostrou que a ingestão de oleaginosas maior que 7g/dia pode influenciar na
ingestão de gorduras totais e fibras,145 entretanto, neste estudo foi usado uma dose de 5g/dia.
Ademais, ainda com relação a análise de ingestão alimentar, os hábitos alimentares são
um dos principais fatores que podem influenciar o perfil microbiano intestinal e dessa forma
poderia então influenciar também geração de toxinas. No presente estudo, não foi encontrada
associação entre a ingestão de colina, carnitina e betaína com os níveis plasmáticos dos mesmos
ou com os níveis de TMAO, demonstrando dessa forma que a ingestão desses precursores não
foi relevante para a geração de TMAO. O mesmo foi encontrado por Malinowska et al., (2016)
que avaliou a ingestão dos participantes do estudo e demonstrou que a ingestão de colina e
betaína não afetou os níveis de TMA e nem de TMAO, bem como também não afetou os níveis
de colina plasmático, além disso, a ingestão média de colina e betaína foi de 392mg e 115mg
respectivamente, valores próximos também ao que foi encontrado neste presente estudo.146
Neste estudo, pode ser encontrado também uma correlação negativa entre a ingestão de
fibra total e os níveis plasmáticos de TMAO. Resultado similar também foi encontrado por lealWitt et al., (2018), onde observou que os níveis plasmáticos de TMAO eram inversamente
associados a ingestão de fibra total em crianças.147 É importante ressaltar que as fibras podem
ter um efeito benéfico na microbiota intestinal, contribuindo principalmente para o equilíbrio
dos filos bacterianos, desta forma, a ingestão de fibras está associado a um menor risco de
disbiose intestinal148 o que pode explicar também a sua relação inversa com os níveis de TMAO.
Análise Bioquímica
Quanto aos principais resultados bioquímicos analisados neste estudo diante a
intervenção de três meses com castanha-do-Brasil, destaca-se uma redução significativa no
índice de Castelli I. Resultado equivalente foi demonstrado por Cominetti et al., (2012) que
mostraram que a ingestão de uma castanha-do-Brasil por dia durante oito semanas em mulheres
obesas foi efetiva em reduzir o risco aterogênico através do índice de Castelli I.149 Além disso,
Stockler-Pinto et al., (2014) também demonstraram que a suplementação com uma castanhado-Brasil por dia foi capaz de reduzir o índice de Castelli I em pacientes em hemodiálise.150
Embora neste presente estudo tenha sido encontrado uma redução significativa do índice
de Castelli I, não foi encontrado alterações significativas nos demais parâmetros bioquímicos
avaliados. Apesar de alguns estudos mostrarem uma diminuição nos parâmetros do perfil
lipídico como CT, triglicerídeos e LDL-c após a suplementação com a castanha-do-Brasil149-151
outros estudos, porém também mostram não haver alterações com a suplementação de
oleaginosas, ressaltando que os efeitos da ingestão das mesmas no perfil lipídico não estão
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completamente elucidados. Liu et al., (2019) mostraram em uma meta-análise com ensaios
clínicos randomizados que uma dieta com nozes e pistache pode ser alternativa para a redução
de parâmetros lipídicos quando comparados a outras oleaginosas como as castanhas do caju,
amêndoas e avelãs.152 Nesse sentido, Cominetti et al., (2012) após suplementarem uma
castanha-do-Brasil por dia durante oito semanas em 37 mulheres obesas também não
encontraram alterações significativas no perfil lipídico como o LDL-c, CT e TG e também não
encontraram alterações na glicemia.149 Corroborando ainda mais com os achados deste estudo,
outra meta-análise analisou os efeitos da suplementação de selênio no perfil lipídico e mostrou
que a suplementação com selênio não é eficaz em melhorar o perfil lipídico como LDL, TG e
HDL.153 Entretanto, uma meta-análise mostrou que o fator determinante na redução do perfil
lipídico está na dose da oleaginosa e não no tipo de oleaginosa, mostrando que resultados
significativos foram observados com doses de 60g/dia,151 contudo, neste estudo como
mencionado anteriormente foi utilizado uma dose de 5g, equivalente a uma castanha-do-Brasil
por dia.
Além disso, não foi encontrado neste estudo alterações significativas na atividade da
enzima GPx, entretanto, esses resultados não corroboram com outros estudos, onde, o aumento
da atividade da enzima têm sido encontrado em diversos estudos envolvendo a suplementação
com a castanha-do-Brasil.149-151 Todavia, um estudo recente conduzido por Duarte et al., (2019)
mostrou que a suplementação com castanha-do- Brasil por dois meses em mulheres obesas não
aumento a expressão gênica da GPx, contudo, aumentou as concentrações plasmáticas de
selenoproteínas, sugerindo que o selênio tenha sido usado para a síntese de outras
selenoproteínas como a selenoproteína P e não para a GPx.154 De modo equivalente Maranhão
et al., (2011) também não encontraram valores significativos nos níveis plasmáticos da
atividade da enzima GPx após a suplementação com castanha-do-Brasil em adolescentes
obesos.155 Ainda assim, considerando que a GPx é uma importante enzima antioxidante,
algumas intervenções tem mostrado resultados inconsistentes quanto à eficácia das oleaginosas
em aumentarem a capacidade antioxidante. Mackay et al., (2010) observaram que a ingestão de
oleaginosas não alterou significativamente a capacidade antioxidante no plasma, paralelamente
Haddad et al., (2014) demonstraram que 90g de oleaginosas após 24h também não alterou a
capacidade antioxidante no plasma em relação ao início do estudo.156-157 Dessa maneira, esses
dados propõe que os benefícios antioxidantes conduzidos pela ingestão de oleaginosas ainda é
controverso.
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Quanto aos dados referentes a função hepática também não foram encontrados
resultados significativos. Esses dados estão em conformidade com Colpo et al., (2014) que
demonstraram não haver alterações significativas nas enzimas hepáticas após a suplementação
com castanha-do-Brasil em indivíduos saudáveis, indicando que apesar de uma castanha-doBrasil ultrapassar as recomendações diárias de selênio, a ingestão diária da mesma não é o
suficiente para causar toxicidade ou dano hepático. 158
Por fim, ao analisar os dados referentes aos níveis de TMAO, colina e betaína
plasmáticos pode-se observar também resultados não expressivos. Uma abordagem coerente
para reduzir os níveis de TMAO e TMA seria limitar fontes alimentares de colina, carnitina e
betaína, nesse contexto, a produção de TMAO é menor em indivíduos veganos quando
comparados com indivíduos onívoros,4-9 entretanto, alguns estudos são controversos quanto a
este fato.159-160 Apesar disto é importante destacar que a colina é um nutriente essencial para a
saúde humana e desempenha diversas funções no organismo e a deficiência da mesma está
relacionada à esteatose hepática e alterações cognitivas,161 bem como a carnitina e a betaína
exercem também funções importantes como regulação do metabolismo lipídico e regulação no
metabolismo da homocisteína, respectivamente.162-163
A castanha-do-Brasil como citada anteriormente, além de conter diversos nutrientes
como fibras, ácidos graxos monoinsaturados, poli-insaturados e selênio, também contém uma
ampla variedade polifenóis como flavonoides e compostos fenólicos.99-102 Tenore et al., (2019)
avaliou a suplementação com purê de maçã rica em flavonoides em 90 indivíduos e mostrou
que houve uma redução significativa nos níveis de TMAO após 16 semanas de suplementação
e tal fato pode ser atribuído devido ao aumento de bactérias benéficas como os Lactobacillus.164
Da mesma forma, outro estudo mostrou que a suplementação de uva com pectina (rico em
resveratrol e fibras) durante oito semanas em 90 indivíduos obesos foi capaz de modular a
microbiota intestinal e reduzir significativamente os níveis de TMAO.165
Ainda que diversos estudos tenham mostrado efeitos expressivos dos polifenóis e
nutrientes na redução dos níveis de TMAO e seus precursores,92-93-164-165 resultados similares
aos apresentados neste estudo também foram encontrados na literatura. Angietta et al., (2018)
ao avaliar os efeitos do consumo de bebidas ricas em polifenóis como chá verde e cacau nos
níveis de TMAO, colina, betaína e carnitina em indivíduos obesos também não encontraram
alterações significativas,166 do mesmo modo, outro estudo avaliou uma intervenção com dieta
paleolítica durante 4 semanas em 39 mulheres e também não encontraram alterações nos níveis
de TMAO e seus precursores.167 Além desses, Griffin et al., (2019) após uma intervenção de
seis meses com dieta mediterrânea em 115 indivíduos também não observaram alterações
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significativas nos níveis de TMAO, entretanto, os autores destacam que os indivíduos desse
estudo apresentaram uma alta ingestão de peixes (Precursor de TMA) devido ao padrão da dieta
mediterrânea.168 Baugh et al., (2018) também não encontraram resultados expressivos na
redução dos níveis de TMAO, colina, carnitina, betaína e γ-butirobetaína após seis semanas de
suplementação com inulina em pacientes diabéticos.169 Os autores desses estudos ressaltam
alguns fatores que podem estar relacionados a não diminuição dos níveis de TMAO como o
baixo tempo de intervenção de alguns estudos, além do baixo consumo de alguns tipos de fibras
como o amido resistente o que pode então impactar a microbiota intestinal, além do alto
consumo de alimentos fontes de TMA.166-169
Além disso, alguns autores destacam também a necessidade de além de suplementar
compostos bioativos ou nutrientes, seja necessário também ter um controle da ingestão total da
dieta para não influenciar nos níveis de TMAO, uma vez que, dietas ricas em gorduras podem
interferir nos níveis de TMAO principalmente devido aos seus efeitos na microbiota
intestinal.170-171 Contudo, neste estudo não foi possível fazer um controle dietético dos pacientes
avaliados, além do que, foi encontrado uma alta ingestão de gordura saturada nos mesmos e tal
fato pode ter interferido na não redução dos níveis de TMAO, visto que, o alto consumo de
gordura saturada está relacionado a uma diminuição de bactérias benéficas.85-87
Entretanto, apesar do alto consumo de gorduras saturadas, nota-se valores de TMAO
dentro da normalidade que é de até 2,9 µmol segundo a EUTox-db nestes indivíduos antes e
após a suplementação e a este respeito é importante ressaltar que pelo fato do TMAO não está
alto nesses pacientes não seja portanto um alvo alterável.123-166 Além disso, não se pode excluir
a possibilidade de que seja necessária uma dose maior de 5g de castanha-do-Brasil por dia ou
um tempo maior de suplementação para causar um impacto na microbiota intestinal e reduzir
os níveis de TMAO e seus precursores. Assim, a ligação entre os alimentos, TMAO e a
microbiota intestinal ainda não está bem esclarecida e são necessárias mais pesquisas a longo
prazo para compreender melhor estes mecanismos.
Dentre as principais limitações deste trabalho, é importante destacar que não foi possível
coletar as fezes dos participantes para analisar os efeitos da suplementação com a castanha-doBrasil na composição da microbiota intestinal e sua possível relação com os níveis de TMAO,
colina e betaína, bem como, não foi possível realizar uma análise da expressão gênica de FMO
no fígado devido ao desenho do estudo. E também não houve uma dieta específica para os
participantes como forma de padronização e com isso o R24h mostrou-se uma técnica pouco
eficaz para análise da dieta, uma vez que, grande parte dos participantes apresentaram
resultados contraditórios em relação a baixa ingestão de energia e diagnóstico de sobrepeso.
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Além disso, não foi possível fazer a análise de selênio plasmático como forma de verificar a
adesão a suplementação.

8.0 CONCLUSÃO
•

A suplementação com uma castanha-do-Brasil por dia durante três meses foi eficaz na

redução do índice de Castelli I.
•

A suplementação com uma castanha-do-Brasil por dia durante três meses não alterou

os níveis plasmáticos de TMAO, colina, betaína e atividade da GPx.
•

A suplementação com uma castanha-do-Brasil não alterou o estado nutricional geral.

•

Na avaliação de ingestão alimentar foi observado uma ingestão energética abaixo dos

valores recomendados bem como uma ingestão de gorduras saturadas acima do
recomendado, além disso, a ingestão de colina, carnitina e betaína não influenciou nos níveis
de TMAO e seus precursores neste estudo.
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Apresentação do Projeto:

O grupo tem estudado os efeitos da suplementação da castanha-do-brasil (um dos alimentos
mais ricos em selênio (Se)) e observado uma melhora significativa na concentração plasmática
e eritrocitária de Se e, além disso, aumento da atividade da glutationa peroxidase, diminuição
no dano do DNA visto pela redução dos níveis de 8-hydroxy-2-deoxyguanosine e redução dos
níveis plasmáticos de citocinas em pacientes com Doença Renal Crônica que apresentam
aterosclerose. Assim, o presente trabalho pretende analisar os efeitos benéficos provenientes da
suplementação de castanha-do-brasil tem relação com a expressão desses fatores de transcrição
Nrf2 e Nf-kB. Este estudo será do tipo longitudinal, onde serão selecionados de forma
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randomizada 30 pacientes com doença arterial coronariana do HUAP, para o grupo
suplementação ou o grupo controle. Os dados bioquímicos serão analisados antes e após a
suplementação, e, além disso, esses pacientes serão comparados com 30 pacientes que não
receberão a suplementação. Os pacientes participantes da pesquisa receberão 1 unidade de
castanha-do-brasil por dia durante 3 meses, e serão orientados sobre o horário e refeição que
deverão comer a castanha para melhor absorção do Selênio. Durante esse período serão
coletados os dados antropométricos, de ingestão alimentar e durante o período de intervenção
será feito o acompanhamento dos exames bioquímicos de rotina. Antes e após a suplementação
serão feitas as análises de: -Avaliação do estado nutricional e da Ingestão alimentar; 2Mensuração de parâmetros antropométricos: massa corporal, estatura, circunferência do braço
(CB), dobras cutâneas de quatro pontos padrão (bíceps, tríceps, subescapular e suprailíaca); 3Análises bioquímicas: Parâmetros bioquímicos de rotina (hemoglobina, hematócrito e perfil
lipídico) retirados dos prontuários; Dosagens Sanguíneas Determinação das enzimas
antioxidantes (glutationa peroxidase (GPx), catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD),
citocinas inflamatórias (PCR, IL-6 e TNF) e moléculas de adesão (ICAM e VCAM); 4-Teste
Ergométrico.
Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Avaliar os efeitos da suplementação com castanha-do-brasil na expressão
de Nrf2 e NFkB de pacientes com doença arterial coronariana.
Objetivo Secundário: Avaliar marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo antes e após
suplementação.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: A suplementação com castanha-do-brasil não irá causar desconfortos ou malefício ao
seu estado de saúde. Benefícios: A Doença Cardiovascular é a principal causa de morte no
Brasil. O aumentado estresse oxidativo e o processo inflamatório são importantes fatores de
risco cardiovasculares já bem estabelecidos na literatura. Nesse sentido, intervenções realizadas
com o objetivo de retardar ou mesmo inibir a ativação desses fatores de risco são importantes
para estes pacientes. Assim, com o presente projeto, espera-se (a) conhecer a expressão de
ativadores ou inibidores nucleares da síntese de citocinas como o NF-B e NRF2 e;
(b) verificar se a suplementação com castanha-do-brasil altera os níveis desses fatores nos
pacientes com DAC.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

70

O presente projeto objetivo verificar o efeito da suplementação nutricional com castanha-dobrasil para aumento dos níveis séricos de SE, como um antioxidante, para a expressão de fatores
nucleares NRF2 e NF-kB. O estudo comparará dois grupos de pacientes cardiovasculares, um
controle e outro com suplementação nutricional. O projeto está bem redigido e apresenta as
informações necessárias para a apreciação deste parecer. Todas as pendências identificadas no
parecer anterior foram atendidas.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os documentos foram apresentados e o TCLE está adequadamente redigido.
Recomendações:
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Como as pendências do parecer anterior foram plenamente atendidas, este parecer é favorável
à aprovação deste projeto de pesquisa.
Situação do Parecer: Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP: Não
Considerações Finais a critério do CEP:
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