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RESUMO 

Nos últimos anos a obesidade mórbida tem despertado grande interesse em 
pesquisadores, particularmente no que diz respeito às alterações metabólicas e 
nutricionais e está associada a várias co-morbidades entre elas a  hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, dislipidemias. Dentro dessa abordagem, diversas 
pesquisas têm sido conduzidas visando o desenvolvimento de modalidades 
terapêuticas que tenham impacto positivo na obesidade. Este estudo tem como 
principal objetivo avaliar a ação terapêutica da farinha de linhaça na redução do 
peso e na diminuição do risco de doença cardiovascular em indivíduos obesos 
mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica. Este ensaio clínico de caráter prospectivo, 
randomizado e duplo-cego cruzado comparado ao placebo, foi realizado com 21 
pacientes com diagnóstico de obesidade mórbida que são acompanhados no 
Hospital Central do Exército através da equipe multidisciplinar do grupo de 
obesidade. Os pacientes foram randomizados para a suplementação da farinha de 
linhaça (contendo 20 g em forma de barra de cereal) e placebo e avaliados por um 
período de 30 dias consecutivos, com intervalo de 30 dias após a administração das 
barras para a posterior  inversão da administração dos mesmos por mais um período 
de 30 dias, foram submetidos à uma avaliação clínica, dietética, antropométrica e 
laboratorial. No presente estudo, o estado nutricional e metabólico foi avaliado pelo 
Índice de Massa Corpórea (IMC), circunferências cintura (CC), quadril (CQ), relação 
cintura/quadril (RC/Q) e dosagens bioquímicas de glicemia em jejum, perfil lipídico e 
Proteína C Reativa (PCR). Os achados entre os grupos foram comparados pela 
análise de variância. O valor de p foi significante se p< 0,05. Observou-se redução 
significativa para PCR com p valor= 0,01 e nos valores antropométricos como peso, 
IMC, CC e R C/Q com p valor < 0,05. Na presente experiência, houve adesão e 
tolerância satisfatória ao consumo às barras de cereal, mostrando que a ingestão de 
20g/dia de farinha de linhaça pode apresentar efeitos positivos na diminuição do 
peso e PCR, diminuindo assim, complicações metabólicas e cardiovasculares 
futuras, com consequente diminuição da mortalidade.  

 
Palavras chave: obesidade, linhaça e ácidos graxos poliinsaturados. 



 

ABSTRACT 

In recent years, morbid obesity has attracted great interest by researchers, 
particularly regarding metabolic and nutritional changes and it is associated with 
multiple co-morbidities including hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemias. 
Within this approach, many studies have been conducted for the development of 
therapeutic modalities that have positive impact on obesity. This study aims to 
evaluate the therapeutic action of flaxseed flour on weight reduction and decreased 
risk of cardiovascular disease in morbidly obese candidates for bariatric surgery. This 
prospective clinical trial of character, randomized, double-blind crossover comparison 
with placebo, was conducted on 21 patients diagnosed with morbid obesity that are 
followed in the Central Army Hospital by a multidisciplinary team of the group of 
obesity. Patients were randomized to supplementation of flaxseed meal (containing 
20 g bar-shaped cereal) and placebo it is evaluated for a period of 30 consecutive 
days with an interval of 30 days after administration of the bars for the subsequent 
reversal of the administration the same for over a period of 30 days and after, 
underwent a clinical evaluation, dietary, anthropometric and laboratory. In this study, 
nutritional and metabolic status were evaluated by body mass index (BMI), waist 
circumference (WC), hip circumference (HC), waist / hip ratio (RC / Q) and 
biochemical measurements of fasting glucose, lipid profile and C-reactive protein 
(CPR). The findings were compared between groups by analysis of variance. The p 
value was significant at p <0.05.There was a significant result for PCR with p value = 
0.01. Significant reduction in the assessment of weight, BMI, WC and WHR, with p 
value <0.05. In this experiment, there was satisfactory compliance and tolerance to 
the consumption of cereal bars, showing that the intake of 20g/day of flaxseed flour 
may have positive effects in reducing the weight and CRP, thereby reducing future 
cardiovascular and metabolic complications, with consequent decreased mortality 
 
Key words: obesity, polyunsaturated fatty acids and flaxseed. 
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1 INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a obesidade como uma 

doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus 

capazes de afetar a saúde do homem. No seu último relatório publicado, a OMS, fez 

referência sobre a obesidade que vem atingindo países pobres e ricos, o que a torna 

um problema de saúde pública ( WHO, 2003). Assim, a obesidade é considerada 

uma doença preocupante do ponto de vista epidemiológico na América do Norte e 

em vários países do mundo, incluindo o Brasil. O aumento da prevalência da 

obesidade, aliada às suas conseqüências, faz dela um desafio aos serviços de 

saúde, tanto no que se refere ao tratamento, quanto ao controle dessa epidemia 

(MOKDAD et al, 2003; RASHID et al, 2003). 

A obesidade é caracterizada, universalmente, por meio do Índice de Massa 

Corporal (IMC), expresso em quilogramas por metros quadrados (Kg/m2). O IMC tem 

como limitação não diferenciar a massa magra da massa adiposa, todavia a OMS, 

em 1997, adotou o índice como referência de medida para a obesidade. Sendo 

assim, dividiu a obesidade em três níveis: grau I com IMC de 30,0 a 34,9 kg/m2, grau 

II de 35 a 39,9 kg/m2 e, acima de 40 kg/m2, grau III ou mórbida (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1997). 

Nos últimos anos a obesidade mórbida tem despertado grande interesse por 

parte de um grande número de pesquisadores, particularmente no que diz respeito 

às alterações metabólicas e nutricionais normalmente presentes nesses pacientes. 

Essa forma de obesidade está associada a várias co-morbidades quais sejam: 
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hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, dentre outras. Dentro dessa 

abordagem, diversas pesquisas têm sido conduzidas visando o desenvolvimento de 

modalidades terapêuticas que tenham impacto na redução do peso desses 

pacientes (ZILBERTEIN et al, 2002; GARRIDO et al, 2003). 

Estudos recentes epidemiológicos, prospectivos e de grande escala tem 

demonstrado que muitos dos biomarcadores inflamatórios são fortes preditores de 

risco cardiovascular futuro, tanto em indivíduos saudáveis quanto naqueles que 

apresentam doença cardiovascular (MAIA et al, 2002). 

Os fatores de risco cardiovasculares podem ser classificados em dois grupos: 

modificáveis e não modificáveis. O primeiro deles são aqueles que podem ser 

modificados ou atenuados por meio de mudanças no estilo de vida, uso de 

medicamentos, atuação de profissionais da saúde, ou do próprio paciente. Dentro 

desse grupo podem ser citados primeiramente aqueles relacionados ao estilo de 

vida: elevado consumo de bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo, além de 

hábitos alimentares pouco saudáveis, como dieta rica em energia, gorduras 

saturadas, colesterol, sal e baixo consumo de frutas, hortaliças e cereais integrais. A 

presença de dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus 

(DM) tipo 2, obesidade, estresse, renda e grau de escolaridade também são fatores 

de risco pertencentes a esse grupo. Já os não-modificáveis são aqueles não 

susceptíveis à modificação e/ou eliminação, tais como, idade, sexo, raça e história 

familiar (CUNNINGHAM, 1992; SACCO, 1998). 

Dentre as doenças mórbidas responsáveis pelos maiores índices de 

morbidade e mortalidade cardiovasculares estão as dislipidemias, a HAS e o DM. 

Esse fato acontece porque esses fatores de risco cardiovasculares, quando 

presentes, isoladamente ou associados, determinam um processo acelerado de 

envelhecimento dos vasos, fazendo com que mais precocemente aconteça uma 

resposta endotelial alterada, o que predispõe o vaso as condições desta disfunção 

(AMODEO e LIMA, 1996). 

As doenças cardiovasculares (DCVs), em especial a doença arterial 

coronariana, representam a quinta causa de óbito em todo o mundo e está prevista 

como primeira causa de morte no ano 2020 se nada for feito no sentido preventivo. 

Elas são responsáveis, em números redondos, por 34% das causas de morte, com 
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dados semelhantes em toda a América, representando no Brasil, 300.000 óbitos por 

ano ou 820 por dia. Em 22 nações das Américas, a mortalidade continua alta e mais 

ou menos semelhante, havendo uma predominância nas mulheres. Segundo 

boletins informativos do Ministério da Saúde (MS), baseados em estatísticas do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em 1994, as três doenças que mais matam no Brasil 

são: infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca, 

mostrando a importância da morbidade das doenças cardiovasculares 

(GUS,FISCHMANN e MEDINA, 2002). 

A doença arterial coronariana (DAC) resulta essencialmente do processo de 

obstrução aterosclerótica dentro da parede vascular. Esse processo inicia na 

adolescência e progride de acordo com a intensidade de vários fatores de risco, 

dentre eles a obesidade, dislipidemia, diabetes mellitus, fatores genéticos, 

tabagismo, hipertensão arterial (MAIA et al, 2002; SBC, 2001). 

Dentro deste contexto, nos anos recentes várias pesquisas têm sido 

conduzidas visando identificar novos indicadores de risco que possam estar 

envolvidos na gênese da aterosclerose. A proteína C reativa (PCR) tem despertado 

grande interesse por parte de muitos pesquisadores (VENÂNCIO, BURINI e 

YOSHIDA, 2004; DANESH et al, 2004). Esta proteína está associada à gravidade e 

prognóstico de aterosclerose incluindo a ocorrência de eventos clínicos, sendo 

considerada um fator de risco independente para doença arterial coronariana (DAC), 

com importância similar ao colesterol plasmático (SERRANO, GANEM e NICOLAU, 

2000; DANESH et al, 2004). 

Várias doenças e várias estratégeas nutricionais para induzir a perda de peso 

estão sendo vinculadas ao consumo de determinados alimentos, assim como 

rotineiramente surgem estudiosos e pesquisas mostrando que a maior ou menor 

ingestão de outros alimentos podem prevenir ou tratar doenças, assim, o valor 

profilático e terapêutico de alimentos funcionais começa a ser reconhecido. As 

experiências clínicas mais consistentes, no entanto, dizem respeito aos ácidos 

graxos poliinsaturados da família ômega-3, cujas propriedades antiinflamatórias e 

imunomoduladoras são reiteradas há várias décadas e entre esses alimentos que 

podem ser considerados funcionais encontra-se a linhaça (JAMES, GIBSON e 

CLELAND, 2000; MEYER et al, 2003). 
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A linhaça é um grão oleaginosa, de cor marrom ou amarelo dourado, rico nos 

ácidos graxos poliinsaturados da família ômega-3 (n-3), além de conter teores 

significativos de proteína vegetal, lignanas, fibra alimentar solúvel e insolúvel, goma 

ou mucilagem, ácidos fenólicos, flavonóides, ácido fítico, vitaminas e minerais. 

Todas estas substâncias são consideradas importantes devido aos efeitos benéficos 

à saúde, reforçando as propriedades funcionais da linhaça. (OOMAH e MAZZA, 

2000; BOMBO, 2006). 

O grão da linhaça pode ser consumido in natura, inteiro ou moído, bem como 

pode ser acrescentado diretamente sobre alimentos ou ser utilizado como 

ingrediente na preparação de produtos, diversificando a forma de consumo 

(BOMBO, 2006). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a ação terapêutica da farinha 

de linhaça na redução do peso e na diminuição do risco de doença cardiovascular 

em indivíduos obesos mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica. 

 

 



  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 LINHAÇA 

A linhaça (Linum usitatissimum) também chamada de “Flaxseed”, semente de 

uma variedade conhecida como “Flax”, nada mais é que uma semente oleaginosa 

lisa, ovalada, pontiaguda e achatada. As dimensões variam de 3,0-6,4 mm de 

comprimento, 1,8-3,4 mm de largura e 0,5-1,6 mm de espessura. A planta da linhaça 

é aproveitada em quase toda sua totalidade.  Da sua semente extrai-se o óleo, 

através de compressão a frio para preservar suas propriedades; este é usado na 

fabricação de tintas, resinas e na indústria alimentícia. A semente também é usada 

como complemento alimentar, devido às suas propriedades benéficas (BATELLO, 

2005). 

As variedades destas sementes apresentam-se de cores que vão do marrom 

escuro até o amarelo dourado, cujas propriedades nutritivas e terapêuticas são 

secularmente conhecidas. No Brasil, a variedade mais comum é a semente de 

linhaça marrom (OOMAH e MAZZA, 2000). 

Atualmente, o maior produtor mundial é o Canadá (BOMBO, 2006; CAMPOS, 

2007). No estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, o grão é cultivado em Ijuí, 

Tupanciretã, São Miguel das Missões, São Luiz Gonzaga, Giruá, Santa Rosa, 

Guarani das Missões, Três de Maio, Panambi, Santa Bárbara, Santo Augusto e 

proximidades. 
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2.1.1 Composição Química 

O grão de linhaça é composto, em 100g, por aproximadamente 35g de lipídio, 

26g de proteína, 14g de fibra alimentar, 12g de mucilagem, 9g de água e 4g de 

cinzas, as quais são constituídas por 0,7g de potássio, 0,7g de fósforo, 0,3g de 

magnésio, 0,2g de cálcio, 0,2g de enxofre, entre outros (OOMAH e MAZZA, 2000). 

Outros valores da composição da linhaça são apresentados na Tabela 1. 

Os principais constituintes do grão são: 

a) Proteína: a linhaça é uma boa fonte de proteína vegetal, a composição de 

aminoácidos da semente de linhaça consiste em 17 tipos: alanina, arginina, ácido 

aspártico, cistina, ácido glutamínico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina, valina. (OOMAH e MAZZA, 

2000).  

b) Lipídios: a distribuição de ácidos graxos presentes na linhaça, consiste 

em ácidos graxos poliinsaturados: ácido alfa-linolênico (55,4%), ácido linoléico 

(14,5%), ácido gama-linolênico (0,2%); ácidos graxos monoinsaturados: ácido oléico 

(18,6%), ácido palmitoléico (0,2%); ácidos graxos saturados: ácido palmítico (6,1%), 

ácido esteárico (4,9%) (BRANCA e LORENZETTI, 2005). 

c) Polissacarídeos: podem ser divididos em lignanas, fibra alimentar e goma 

ou mucilagem.  

• Lignanas: São fitoestrógenos presentes nas paredes celulares dos 

vegetais e que apresentam, nos humanos, propriedades anticarcinogênicas e 

antioxidantes. Apresenta efeitos hipocolesterolemiantes pelo aumento da secreção 

de ácidos biliares, melhora da função da tiróide e do metabolismo hepático (LISSIN 

e COOKE, 2000). A linhaça contém um teor de lignanas cerca de 100 vezes maior 

que o de outros alimentos fontes, é considerada sua maior fonte alimentar. 

(THOMPSON, 1993). 

• Fibra alimentar: A linhaça possui fibras insolúveis e solúveis, das quais 

75% são insolúveis e 25% solúveis. A fibra insolúvel aumenta o volume das fezes 

pela sua própria massa e também pela água que mantém ligada, sendo benéfica no 

tratamento da constipação, da síndrome do intestino irritável e da doença diverticular 

(TARPILA, WENNBERG e TARPILA, 2005). Por outro lado, sabe-se que as fibras 
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solúveis são em parte fermentadas pelas bactérias do cólon e que desempenham, 

no organismo, atividade hipoglicemiante, hipocolesterolêmica e hipotrigliceridêmica, 

além de atuarem na prevenção da obesidade, aumentando o poder de saciedade da 

refeição e ativando o metabolismo (RUIZ, PERES e  GARCÍA, 2001; CAMPOS, 

2007).  

• Goma ou mucilagem: É um polissacarídeo que possui capacidade 

gelficante (formam um gel e arrastam gorduras, poluentes e metais pesados 

contidos nos alimentos), retardam o tempo de esvaziamento gástrico (dificultando 

picos glicêmicos), proporcionam substrato fermentável para bactérias do cólon, 

reduzem o colesterol, melhoram à tolerância a glicose e fixam os ácidos biliares. 

(CHEN, XU e WANG, 2006). 

Fazem parte ainda da composição do grão os ácidos fenólicos (antioxidantes, 

antimicrobianos e anticancerígenos), os flavonóides (inibem a peroxidação lipídica, 

agregação plaquetária, fragilidade capilar e atividade de determinados sistemas 

enzimáticos, como a lipoxigenase) e o ácido fítico (principal forma de 

armazenamento de fosfato das plantas). Embora em pequenas quantidades, essas 

substâncias também são consideradas importantes devido aos efeitos benéficos à 

saúde, reforçando as propriedades funcionais da linhaça (OOMAH e MAZZA, 2000). 
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Tabela 1: Composição química (g%) do grão de linhaça. 

 Grão*  Grão** 

Umidade (g%)  9,0   7,0 

Cinzas (g%) -   3,7 

Proteína (g%) 26,0   18,3 

Lipídio (g%) 35,0   42,2 

Fibra alimentar (g%) 14,0   27,3 

Carboidratos (g%) -   28,9 

Cálcio (mg) -  255,0 

Fósforo (mg) -   642,0 

Ferro (mg)  -  5,7 

Magnésio (mg)  -  392,0 

Potássio (mg)  -  813,0 

Sódio (mg)  -  30,0 
*Oomah e Mazza, 2000; **USDA, 2007. 
 

2.1.2 Derivados da Linhaça 

O grão de linhaça pode ser consumido in natura, inteiro ou moído, e 

acrescentado diretamente sobre alimentos tais como as frutas, o leite ou o iogurte. 

Também pode ser utilizado como ingrediente na preparação de bolos, pães, 

biscoitos, barras de cereal (VILLARROEL, PINO e HAZBÚN, 2006). Além dessas 

alternativas, há ainda produtos derivados da linhaça, como por exemplo, óleo, farelo 

e goma. 

Já a goma, substância viscosa facilmente extraída do grão, possui boa 

capacidade de retenção hídrica, podendo ser usada como substituta da goma 

arábica em diversas preparações (CHEN, XU e WANG, 2006). 
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O grão de linhaça tem aproximadamente 40% do seu peso composto por óleo 

e sua extração é feita geralmente a frio. Ao contrário da maioria dos óleos vegetais 

que são boas fontes de ácido alfa-linoléico (AL), o óleo de linhaça é rico em ácido 

alfa- linolênico (ALA) (CHOO, BIRCH e DUFOUR, 2007). O óleo de linhaça via oral 

também tem sido estudado como forma alternativa do tratamento do olho seco em 

pacientes portadores da Síndrome de Sjögren, por diminuir a inflamação da 

superfície ocular (PINHEIRO et al, 2007). 

2.1.3 Linhaça como Alimento Funcional 

Segundo Moraes e Colla (2006), “os alimentos funcionais devem estar na 

forma de alimento comum, serem consumidos como parte da dieta e produzir 

benefícios específicos à saúde, tais como a redução do risco de diversas doenças e 

a manutenção do bem-estar físico e mental”. No Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamentou os alimentos funcionais por meio das 

Resoluções 18/99 e 19/99. Entre os pontos abordados, destaca-se que nenhum 

alimento comercializado possa fazer referência à cura ou à prevenção de doenças, 

sendo aceitos somente os termos “redução de risco” e “benefícios à saúde” 

(BRASIL, 1999a; BRASIL,1999b). 

Em virtude da presença de componentes com atividades fisiológicas que 

proporcionam benefícios à saúde além da nutrição básica, a linhaça é incluída como 

“alimentos funcionais”, “alimentos bioativos” e/ou “alimentos com atividade 

endócrina” (THOMPSON, 1993; KURZER e XU, 1997; BRZEZINSKI e DEBI, 1999; 

CRAIG,1999; HASLER, KUNDRAT  e WOOK, 2000), uma vez que é um alimento 

promotor de boa saúde, contribuindo para melhora da qualidade de vida. Dessa 

forma tanto os nutrientes tradicionais presentes nesta semente, assim como os 

outros nutrientes que apresentam propriedades funcionais benéficas, devem fazer 

parte da alimentação (ANGELIS, 2001). 

A ação da linhaça como alimento funcional há tempos vem sendo investigada. 

Contudo, é importante salientar que a alegação de propriedade funcional deve ser 

embasada cientificamente. E, nesses termos, a linhaça pode ser classificada, sim, 

como alimento funcional, uma vez que há comprovações científicas de seus 

benefícios à saúde (ROBERFROID, 2002). Além disso, o grão foi eleito pelo National 

Cancer Institute (NCI) como uma das seis principais plantas e/ou sementes a serem 
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estudadas, tendo em vista o interesse na proteção ao câncer (OOMAH e MAZZA, 

2000), diminuição do risco de doenças cardiovasculares, atividade antiviral e 

bactericida, atividade antiinflamatória, efeito laxativo, prevenção dos sintomas da 

menopausa e da osteoporose (WIESENFELD, 2003; JENKINS, 1999). 

Entre os vários constituintes da linhaça, destacam-se o ALA, que compõem 

cerca de 20% do peso do grão, e em menor quantidade o AL, com 

aproximadamente 6g% (USDA, 2008). O ALA e o AL são considerados ácidos 

graxos essenciais e precursores dos demais ácidos das famílias n-3 e n-6, 

respectivamente. O ALA, entre suas diversas funções biológicas, é usado como 

fonte energética e matéria-prima do tecido nervoso e de substâncias que regulam a 

pressão arterial, freqüência cardíaca, coagulação, dilatação vascular e lipólise 

(YOUDIM, MARTIN e JOSEPH, 2006). As funções biológicas dos ácidos graxos da 

família n-3 são mostradas no Quadro 1. 

Quadro 1: Efeitos biológicos do n-3 citados na literatura 

Efeitos biológicos atribuídos aos ácidos graxos n-3 
• Diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídios séricos; 
• Proteção contra doenças cardiovasculares e infarto do miocárdio; 
• Controle da pressão arterial; 
• Reserva como precursor para a síntese de lipídios cerebrais; 
• Alívio de sintomas clínicos neurológicos; 
• Redução da mortalidade por câncer; 
• Possíveis efeitos antitrombogênicos e antiarrítmicos; 
• Inibição da proliferação de linfócitos; 
• Diminuição no crescimento de tumores; 
• Atividades antiparasíticas e antimaláricas; 
• Modulação da síntese e metabolismo dos eicosanóides derivados do ác. 

araquidônico; 
• Redução na produção de leucotrienos; 
• Essencial para o desenvolvimento neurológico ótimo em seres humanos. 

Fonte:	  Adaptado	  de	  Oomah	  e	  Mazza,	  2000.	  
	  
Com base na forte relação entre alimentação e doenças crônico-

degenerativas não transmissíveis, o conteúdo dos alimentos vem sendo 

intensamente investigado por cientistas em todo o mundo. Não é de hoje, porém, 

que o tema tem sido alvo de pesquisa. Estudos para determinar os efeitos do 

colesterol no sangue datam de 1950 e já mostravam que dietas com diferentes 
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teores e fontes lipídicas podem modular os níveis plasmáticos de colesterol, 

dependendo da composição dos ácidos graxos ingeridos (CHANG, 2004). 

Cintra et al. (2006) avaliaram os efeitos de dietas ricas em ácidos graxos 

monoinsaturados (provenientes do amendoim), em ácidos graxos poliinsaturados 

(compostas por linhaça ou truta) e em ácidos graxos saturados (com pele de 

galinha) no perfil lipídico de ratos. A dieta contendo linhaça foi considerada a mais 

eficiente para diminuir o colesterol total e os níveis de triglicerídios séricos bem 

como para manter íntegro o parênquima hepático. Além disso, houve maior 

liberação de lipídios pelas fezes nos animais que receberam a ração rica no grão, 

assim como menor deposição hepática de gordura se comparado aos outros 

tratamentos. Os autores atribuíram os resultados ao grande conteúdo de n-3, à 

presença de lignanas e de fibra solúvel na linhaça. Vijaimohan (2006), por sua vez, 

observou que ratos recebendo óleo de linhaça via oral (1g/kg peso) por 60 dias não 

apresentaram alterações histológicas no tecido hepático, com reduzida deposição de 

gordura nos hepatócitos.  

Collins (2003), verificou a diminuição na relação fígado/peso corporal em 

ratas recém desmamadas alimentadas com linhaça. O ALA aumenta a secreção de 

colesterol na bile, conduzindo à depleção do pool intra-hepático de colesterol, 

conseqüentemente aumentando a síntese e o turnover de colesterol (MORISE, 

2004). Além disso, o ALA reduz o acúmulo hepático de lipídios por estimular a β-

oxidação, inibindo a síntese de ácidos graxos e de triglicerídios (MURASE, IOKI  e 

TOKIMITSU, 2005; CINTRA et al, 2006). Bhathena et al. (2003) avaliaram o 

consumo de farinha de linhaça e proteína de soja em ratos obesos, constatando 

maior diminuição do triglicerídio sérico nos animais alimentados com a farinha. 

O decréscimo do colesterol plasmático pela administração do óleo de linhaça 

é relacionado com a diminuição do colesterol livre, do colesterol esterificado, assim 

como com a menor relação n-6:n-3 (WIESENFELD, 2003; CINTRA et al, 2006). Em 

adição ao efeito hipocolesterolêmico, a linhaça pode atuar diretamente sobre as 

paredes de vasos e artérias, prevenindo a aterosclerose. Afinal, o efeito 

hipocolesterolêmico da linhaça tem importantes implicações terapêuticas em 

pacientes dislipidêmicos, sendo que estudos em humanos têm mostrado que o 
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consumo de 40 a 50g/dia reduz o colesterol sérico entre 5 e 9% (BHATHENA, 2003; 

LUCAS et al., 2004). 

Neto (2007), analisou as possíveis modificações na população de mastócitos 

(célula do tecido conjuntivo responsável pelo início da reação inflamatória e 

cronificação do processo) de ratos com colite experimental alimentados com 

diferentes emulsões lipídicas, com óleo de linhaça, óleo de soja e óleo de canola. 

Apesar do número médio de mastócitos não apresentar diferença estatística 

significativa entre os tratamentos (p>0,05), a redução no número médio dessas 

células nos grupos alimentados com óleo de linhaça e óleo de canola foi 

clinicamente relevante, havendo a possibilidade de obter-se modulação mais efetiva 

da inflamação com emulsões lipídicas desses óleos. As evidências mostradas 

apontam a necessidade urgente de equilibrar o consumo de ácidos graxos das 

famílias n-6 e n-3, buscando alternativas para a modificação do perfil lipídico dos 

alimentos industrializados, reduzindo os riscos à saúde da população. Não basta, no 

entanto, aumentar o conteúdo de ALA ou outros ácidos graxos n-3 nos alimentos: é 

necessário garantir que eles se mantenham disponíveis até o momento do consumo. 

2.1.4 Fatores Antinutricionais 

As controvérsias a respeito dos benefícios da linhaça se dão, em parte, por 

sua complexa natureza. O grão de linhaça contém nutrientes, não-nutrientes e 

antinutrientes. Os nutrientes e não-nutrientes podem ter efeitos benéficos e/ou 

adversos, dependendo da dose e do tempo de exposição. Na linhaça está presente 

a linatina, uma substância que se liga à vitamina B6, impedindo sua absorção e 

levando à deficiência da vitamina. Outros antinutrientes são a linustatina, uma 

substância cianogênica, e o ácido fitico, considerado antagonista à absorção de 

minerais como zinco e cálcio (WIESENFIELD, 2003). Essas substâncias, no entanto, 

não são consideradas prejudiciais à saúde por estarem presentes em pequenas 

dosagens. Além disso, o tratamento térmico elimina os compostos cianogênicos 

(BOMBO, 2006). 

Segundo a USDA (2007), de 1 a 12% de linhaça podem ser consumidos 

diariamente sem riscos à saúde. 
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2.1.5 Benefícios da Linhaça 

Devido aos diversos compostos bioativos da linhaça, estudos têm apontado 

sua ação na prevenção e redução da incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis, entre elas a doença cardiovascular, obesidade e diabetes. Alguns 

mecanismos de ação têm sido propostos. 

2.1.5.1 Doença Cardiovascular 

Estudos correlacionam a ingestão da linhaça com a redução do risco 

cardiovascular, pela redução do colesterol sanguíneo e da fração LDL (lipoproteína 

de baixa densidade). A linhaça possui componentes que auxiliam na redução do 

colesterol, como as fibras solúveis, ácidos graxos n-3 e precursores das lignanas, as 

quais possuem grande potencial antioxidante (STAVRO et al, 2003). 

 Vanharanta et al. (1999), encontraram associação inversa entre a 

concentração sérica de lignanas e o risco agudo de doença cardiovascular. Esse 

benefício foi atribuído não somente à presença de lignanas, mas em grande parte ao 

tipo e quantidade de fibras presentes na linhaça. Edralin et al. (2002) observou 

redução do colesterol total em mulheres com menos de 65 anos de idade, após 

ingestão de 40g de linhaça durante 3 meses, quando comparado a ingestão de 40 g 

de trigo. Foi evidenciada ainda a redução de Apo B, lipoproteína presente na LDL e 

remanescente de quilomicrons. Em um estudo do tipo crossover, com homens pós-

andropausa e mulheres pós-menopausa, hiperlipidêmicos com ingestão de 50g de 

linhaça desengordurada (farinha de linhaça) ou trigo na forma de muffins, durante 3 

semanas, constatou-se a redução tanto da LDL quanto do colesterol total. Este 

efeito foi atribuído principalmente às fibras, confirmando o efeito protetor da linhaça 

em relação às doenças cardiovasculares (COUNCIL OF SCIENTIFIC AFFAIRS, 

1989; JENKINS, 1999).  

Bhathena (2003), comparando o efeito protetor da soja e da linhaça em 

modelo animal com hipertrigliceridemia e esteatose hepática, verificou redução tanto 

dos triacilgliceróis plasmáticos, quanto da fração LDL colesterol, com manutenção 

do HDL colesterol e menor deposição de lipídios no fígado do grupo com ingestão 

de linhaça. Por outro lado, estudos têm demonstrado claramente a funcionalidade 

dos ácidos graxos n-3 em promover a redução dos riscos de doenças 

cardiovasculares.  
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A ingestão combinada de 1,83g/dia de eicosapentaenoico (EPA) e de 

docosahexaenoico (DHA) associada à ingestão de 9,0g/dia de ALA está 

correlacionada com a redução de mediadores de inflamação como o IL-1β 

(Interleucina 1β), TXB2 (Tromboxanos série 2) e PGE2 (Prostaglandina série 2) 

(MANTZIORIS et al., 2000), este nível de ingestão equivale a 70g/dia de salmão, é 

importante salientar que o brasileiro adquire em média para consumo 15g/ano de 

peixe (IBGE, 2004), assim é necessário a complementação da ingestão por outras 

fontes de n-3, além de estimular o maior consumo de peixes pela população 

brasileira. No entanto, alguns estudos demonstram que a alta ingestão de n-3 (> 

14,1g/dia) está associada ao aumento da suscetibilidade à oxidação da LDL, devido 

ao maior conteúdo de n-3 incorporado a esta lipoproteína (LOUHERANTA et al, 

1996). Contudo, a baixa ingestão também se correlaciona com o aumento da 

incidência de doença cardiovascular (HODGSON et al., 1993), o que evidência a 

importância do equilíbrio de ingestão.  

Estudo realizado em indivíduos hígidos constatou a redução de triacilgliceróis 

plasmáticos, LDL oxidada e Apo B48, com significativo aumento da HDL colesterol 

após 2 semanas de suplementação com 4g de EPA e DHA encapsulados 

(LOVERGROVE et al, 2004). 

Cintra et al. (2006) testaram o efeito do consumo de dieta hiperlipídica à base 

de óleo de soja, truta, semente de linhaça, amendoim e pele de frango, em ratos 

Wistar, durante 28 dias. No grupo que ingeriu a linhaça, foi verificada a maior 

redução dos níveis de colesterol total e de triacilgliceróis, maior excreção fecal de 

lipídios e menor deposição de colesterol no fígado, resultado este comparável ao 

observado por Bhathena (2003). Outro componente importante na linhaça que está 

correlacionado com as doenças cardiovasculares são as lignanas, as quais se 

associam com a redução plasmática da LDL provavelmente pela ativação do 

colesterol hidroxilase e da acil CoA colesterol transferase, desviando desta forma o 

colesterol plasmático para a síntese de ácidos biliares (CUNNANE et al., 1995). 

Portanto, os efeitos da ingestão da linhaça na redução dos riscos de doença 

cardiovascular podem ser atribuídos a um conjunto de fatores, como fibras, lignanas 

e ácidos graxos n-3, presentes na sua composição. 
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2.1.5.2 Perda de Peso 

O tratamento da obesidade tem produzido resultados insatisfatórios, sendo 

necessária à busca de planos terapêuticos mais eficazes e a adoção de medidas de 

prevenção para conter o surgimento de novos casos (WHO, 2003; WHO, 2000). 

Assim, a ingestão de uma dieta nutricionalmente adequada torna-se um parâmetro 

importante para a prevenção do ganho e perda de peso com consequente redução 

do desenvolvimento de doenças correlacionadas (WHO, 2003; ROSADO e 

MONTEIRO, 2001). Vários são as estratégias nutricionais para induzir a perda de 

peso. Dentre elas, mais recentemente, pode ser destacado o uso de alimentos 

funcionais, os quais são capazes de proporcionar efeitos potencialmente benéficos 

ao organismo quando consumidos regularmente e em níveis adequados (HASLER, 

2000; ANVISA, 1999). 

Apesar da linhaça não pertencer ao hábito alimentar brasileiro, é um alimento 

rico em ácidos graxos n 3, lignanas, fibras insolúveis, solúveis e vitamina E, os quais 

possuem propriedades funcionais, prevenindo a manifestação de doenças crônicas 

não transmissíveis. Sabe-se que o consumo crônico de alimentos de alta densidade 

energética, pobres em micronutrientes e fibras, favorece o ganho de peso, podendo 

ocasionar o sobrepeso e/ou obesidade. Tal fato é explicado pelo menor poder de 

saciedade destes alimentos, influenciado pela sua composição, e ou maior 

digestibilidade (ELLIS et al, 2004; WHO, 2003; KIRKMEYER e MATTES, 2000). A 

ingestão de linhaça por animais experimentais ou por seres humanos resultou em 

menor ganho, manutenção, ou até mesmo em uma tendência para a perda de peso 

corporal (EDRALIN, 2002; DODIN et al, 2005; CINTRA et al, 2006) e  este efeito 

pode estar associado à composição nutricional da linhaça. 

2.1.5.3 Diabetes 

Estudos mostraram a redução da incidência em 75% de diabetes do tipo 1 e 2 

em animais, após o consumo de linhaça, durante 24 dias. Esta redução 

provavelmente está relacionada à ação antioxidante do seicoisolariciresinol 

(PRASAD et al, 2000; PRASAD, 2001), e/ou do efeito de supressão gênica da 

enzima PEPCK (fosfoenol piruvato carboxiquinase), relacionada à gliconeogênese 

no fígado (PRASAD, 2002). Outro mecanismo proposto para a redução da glicemia 

pela linhaça é atribuído as fibras solúveis as quais reduzem a glicemia devido ao 
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retardo do esvaziamento gástrico e da absorção (COUNCIL ON SCIENTIFIC 

AFFAIRS, 1989). 

2.2 OBESIDADE 

A obesidade é uma doença complexa e multifatorial que decorre do 

armazenamento excessivo de gordura em relação à massa magra do indivíduo 

(GAHTAN et al, 1997). 

O Índice de Massa Corporal (IMC), obtido pela razão do peso, em 

quilogramas, pelo quadrado da altura em metros (kg/m²), pode ser um bom meio de 

se estimar o grau de obesidade. O IMC se correlaciona com o total de gordura 

corporal e é, por razões práticas, usado com propósito epidemiológico. Baseado na 

relação do IMC com mortes causadas pela obesidade, a World Health Organization 

(WHO) estabeleceu diferentes pontos de corte permitindo a classificação da 

obesidade (FORMIGUERA e CANTÓN, 2004) (Tabela 2). Valores maiores ou iguais 

a 30 kg/m2 correlacionam-se com elevada incidência de morbidade aumentando 

significativamente com valores maiores que 40 kg/m2 (GAHTAN et al., 1997). 

As categorias adicionais de IMC extremos, baseadas nos pontos de corte de 

35 kg/m2 e de 40 kg/m2, foram escolhidas para ajudar no desenvolvimento de 

estratégias de tratamento. Dessa forma, o tratamento cirúrgico para pacientes 

gravemente obesos tem sido realizado por permitir perda de peso sustentável, além 

de melhorar ou mesmo curar muitas das doenças associadas à obesidade 

(JOHNSON et al, 2005). 

Estudos científicos provaram que uma grande concentração da gordura 

abdominal, mesmo sem considerar o grau de obesidade, é um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardíacas. A relação cintura-quadril (RCQ) é um 

excelente meio para identificar a existência do risco aumentado para DCVs e HAS. 

Resultados superiores ou iguais a 0,8 para mulheres e 1,0 para homens, indica alto 

risco para DCVs, sendo que o risco é maior quanto maior for o valor (FORMIGUERA 

e CANTÓN, 2004). Os pontos de corte adotados para circunferência da cintura (CC) 

foram os preconizados por Lean, Han e Morrison (1995), de acordo com o grau de 

risco para DCVs: risco aumentado para mulheres (CC > 80 cm) e para homens (CC 
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> 94 cm), e risco muito  aumentado para mulheres (CC > 88 cm) e para homens (CC 

> 102 cm). 

Tabela 2: Classificação da obesidade segundo a WHO, 2000. 

Classificação IMC (Kg/m2) Risco de Co-
morbidades 

Baixo peso < 18,5 Baixo 

Normal (eutrófico) 18,5 – 24,9 Médio 

Sobrepeso/Pré-obeso 25,0 – 29,9 Aumentado 

Obesidade grau 1 30,0 – 34,9 Moderado 

Obesidade grau 2 35,0 – 39,9 Grave 

Obesidade grau 3 ≥ 40,0 Muito grave 
Fonte: JAMES, GIBSON e CLELAND, 2004. 

2.2.1 Epidemiologia 

Recentemente, a obesidade está sendo considerada a mais importante 

desordem nutricional nos países desenvolvidos, devido ao aumento de sua 

incidência. De acordo com Francischi (2000), é possível que atinja 10% da 

população destes países e que mais de um terço da população norte-americana 

esteja acima do peso desejável. 

Os dados mais expressivos de prevalência de obesidade em nível mundial 

são provenientes do estudo WHO MONICA (Monitoring of Trends and Determinants 

in Cardiovascular Diseases). Segundo este, os valores de IMC entre 25 e 30 Kg/m2 

são responsáveis pela maior parte do impacto do sobrepeso sobre certas co-

morbidades associadas à obesidade. Como exemplo cita-se que, cerca de 64% dos 

homens e 77% das mulheres com Diabetes Mellitus Não-Insulino Dependentes 

(DMNID) poderiam, teoricamente, prevenir a doença se tivessem um IMC menor ou 

igual a 25 Kg/m2. Entre a população de 35 a 64 anos, encontrou-se prevalência de 

50%-75% de sobrepeso e obesidade, com predominância na população feminina 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998). 

Dados do Ministério da Saúde-Brasil informam que a população adulta vem 

apresentando prevalência de excesso de peso. De acordo com os dados do 
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inquérito nacional da Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, cerca de 32% dos 

adultos brasileiros têm algum grau de excesso de peso. Destes, 6,8 milhões de 

indivíduos (8%) apresentam obesidade, com predomínio entre as mulheres (70%). A 

prevalência ainda se acentua com a idade, atingindo um valor maior na faixa etária 

de 45- 54 anos (COITINHO et al, 1991). 

2.2.2 Doenças Associadas à Obesidade 

Na obesidade, a gordura visceral, e em menor grau a gordura subcutânea, 

está implicada na iniciação e perpetuação do estado inflamatório crônico, pois 

promove alterações tanto na função quanto na composição do tecido adiposo. Essa 

modificação induz maior secreção de hormônios, citocinas, mediadores 

neurohumorais e fatores da cascata de coagulação que têm marcado efeito 

detrimental no diabetes, dislipidemia, hipertensão (ANGULO, 2006). 

A distribuição da gordura corporal tem sido relacionada à morbidade e 

mortalidade ligadas à obesidade. Três componentes da composição corporal: 

quantidade de gordura total, de gordura abdominal ou subcutânea e quantidade de 

gordura visceral localizada na cavidade abdominal, estão associadas às 

anormalidades metabólicas que ocorrem na obesidade, havendo maior associação 

entre a adiposidade visceral, resistência à insulina, dislipidemia, hipertensão e 

aumentado risco de DCVs (WYATT et al, 2006; ARONNE, 2002). 

2.2.2.1 Dislipidemia 

A dislipidemia, caracterizada por altos níveis de triglicerídeos (TG), baixas 

concentrações de lipoproteína de alta densidade (HDL-C) e altos níveis de LDL-C 

pequenas e densas, desempenha papel crucial no desenvolvimento da 

aterosclerose e doença cardiovascular em indivíduos obesos (FORMIGUEIRA e 

CATÓN, 2004). 

No estado de resistência à insulina e em condições de hipertrigliceridemia, as 

partículas de LDL-C freqüentemente apresentam-se enriquecidas em TG e 

depletadas em ésteres de colesterol (CARR e BRUNZELL, 2004). Essas partículas 

de LDL-C pequenas e densas, pelo seu diâmetro reduzido, passam através das 

fenestrações endoteliais e se depositam no espaço subendotelial (FORMIGUEIRA e 

CANTÓN, 2004), onde são altamente susceptíveis à modificação oxidativa que 
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conduz à sua captação por macrófagos, determinando dessa forma, a formação da 

placa aterosclerótica (CARR e BRUNZELL, 2004). 

Tendo em vista que dislipidemia é um fator de risco independente para o 

desenvolvimento de DCVs e que sua ocorrência é muito freqüente nos pacientes 

com obesidade grave, essa pode ser determinada de acordo com os valores de 

referência preconizados pelo Programa Nacional de Educação sobre Colesterol 

(NCEP) e diretrizes do III Painel de Tratamento de Adultos (ATP III; 2001), (Tabela 

3), (TALBERT, 2002). 

Tabela 3: Valores de referência dos lípides para indivíduos > de 20 anos de idade 

Lípides Valores (mg/dL)  Categoria 

TG 
<150 
150-200 
201-499 
≥500 

Ótimo 
Limítrofe 
Alto 
Muito alto 

CT 
<200 
200-239 
≥240 

Ótimo 
Limítrofe 
Alto 

LDL-C 

<100 
100-129 
130-159 
160-189 
≥190 

Ótimo 
Desejável 
Limítrofe 
Alto 
Muito alto 

HDL-C <40 
>60 

Baixo 
Alto 

Fonte: III Diretrizes, 2001. 

2.2.2.2 Hipertensão Arterial Sistêmica 

Estudos epidemiológicos indicam que, nos Estados Unidos, o ganho de peso 

excessivo explica a prevalência de 75% dos casos de hipertensão (BOULDIN et al, 

2006). Dados do National Health and Nutrition Examination Survery (NHANES III) 

demonstrou associação positiva e linear entre valores de IMC e hipertensão. O 

Health Professional Follow-up Study mostrou que entre homens obesos (IMC ≥30 

kg/m2), aproximadamente 35% são hipertensos, e pelo Nurse’s Health Study, 

mulheres com IMC≥30 kg/m2 têm quatro vezes mais chances de apresentar 

hipertensão em comparação àquelas com IMC de 21 kg/m2 (FORMIGUERA e 

CANTÓN, 2004). Quase todos os indivíduos mostram aumento na pressão 

sangüínea com o ganho de peso e sua perda está quase sempre associada à 
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redução na pressão sangüínea, até mesmo em indivíduos normotensos (BOULDIN 

et al, 2006). 

Geralmente, a redução de 1% no peso corporal tem sido associada à redução 

de, aproximadamente, 1 mmHg na pressão sistólica e perto de 2 mmHg na pressão 

sangüínea diastólica (BOULDIN et al, 2006).  O risco de complicações 

cardiovasculares, tais como acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca e 

renal, e cardiopatia isquêmica, aumenta conforme a elevação da pressão arterial, 

tornando-se epidemiologicamente e clinicamente importante no grupo de indivíduos 

que apresentam pressão arterial classificada como normal limítrofe (pressão sistólica 

e diastólica entre 130 e 139 mmHg e 85 e 89 mmHg, respectivamente) (Tabela 4). 

Da mesma forma, naqueles que apresentam fatores genéticos com história familiar 

de hipertensão, os quais constituem o grupo de maior risco para o desenvolvimento 

de HAS (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2004). 

Tabela 4: Classificação da pressão arterial, segundo a IV Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, 2004. 

Classificação Pressão sistólica (mmHg) Pressão diastólica(mmHg) 

Ótima 
Normal 
Limítrofe 

< 120 
< 130 
130 – 139 

< 80 
< 85 
85 – 89 

Hipertensão   

Estágio 1 (leve) 
Estágio 2 (moderada) 
Estágio 3 (grave) 
Sistólica isolada 

140 – 159 
160 – 179 
≥180 
≥ 140 

90 – 99 
100 – 109 
≥110 
≥ 90 

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, 2004. 

 

O valor mais alto de sistólica ou diastólica estabelece o estágio do quadro 

hipertensivo. 

Quando as pressões sistólicas e diastólicas situam-se em categorias 

diferentes, a maior deve ser utilizada para a classificação do estágio. 
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2.2.2.3 Diabetes 

Mais de 95% da prevalência do diabetes tipo 2 é atribuída ao sobrepeso ou 

obesidade, sendo maior o risco de seu desenvolvimento, tanto em homens quanto 

em mulheres, à medida em que o peso aumenta (BOULDIN et al, 2006). Além de 

servir como depósito de lipídeos, a célula adiposa produz e secreta diversos 

hormônios, chamados coletivamente de adipocinas, as quais podem influenciar 

profundamente o metabolismo e o gasto energético (GODOY-MATOS, 2005). 

O risco para se desenvolver diabetes, em pacientes com obesidade leve, 

moderada ou grave, pode ser aumentado aproximadamente duas, cinco ou 10 

vezes, respectivamente (LARA, KOTHARI e SUGERMAN, 2005). Estudos 

prospectivos sugerem que aumento no peso corporal é usualmente acompanhado 

pelo desenvolvimento de resistência a insulina e, finalmente, pelo DM tipo 2, 

dependendo do grau, duração da obesidade e susceptibilidade genética (HAUNER, 

2004). 

A melhoria no metabolismo da glicose e resistência à insulina com a perda de 

peso satisfatória pode ocorrer pela redução da massa de gordura com resultante 

mudança na liberação de adipocinas (BOULDIN et al, 2006). 

 



  

3 OBJETIVO 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a ação terapêutica da farinha de linhaça na redução do peso e na 

diminuição do risco de doença cardiovascular em indivíduos obesos mórbidos 

candidatos à cirurgia bariátrica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Observar adesão e tolerância da administração das barras de cereal 

suplementada com farinha de linhaça e placebo; 

Comparar os efeitos da administração das barras de cereal suplementada 

com farinha de linhaça e placebo através da avaliação clínica, dietética, 

antropométrica e laboratorial.  

 



  

4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de ensaio clínico de caráter prospectivo, randomizado, 

duplo-cego cruzado comparado ao placebo. Foi realizada no Hospital Central do 

Exército (HCE) e na Universidade Federal Fluminense (UFF), com aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), sob 

parecer do projeto de Pesquisa/ CEP-CMM/HUAP 034/2010 (ANEXO 9.1). 

4.2 OBTENÇÃO DA SEMENTE E FARINHA DE LINHAÇA 

As amostras das sementes de linhaça foram utilizadas da marca Armazem 

Ltda. 

A farinha da semente de linhaça foi obtida através da moagem da semente in 

natura no liquidificador até sua homogeinização, após este processo a farinha foi 

peneirada,  sendo esta pesada e utilizada para a confecção das barras de cereal. A 

obtenção da farinha de linhaça se deu devido ao melhor aproveitamento de suas 

propriedades funcionais. 

4.3 COMPOSIÇÃO DA BARRA DE CEREAL DE LINHAÇA 

A composição de macronutrientes da barra de cereal suplementada com 20g 

de farinha de linhaça está descrita na tabela 5. 
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Tabela 5: Composição de macronutrientes da barra de cereal suplementada com  

20g de farinha de linhaça. 

Macronutrientes Porção (32g) 
 

% por porção 

Carboidrato (g) 16 50 

Proteína (g) 5.4 17 

Lipídeo  (g) 10.56 33 

VET (Kcal) 180 100 

Fonte: Franco, 1999. 

4.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

4.4.1 Recrutamento 

Foi realizado com pacientes obesos mórbidos candidatos à cirurgia bariátrica 

que são acompanhados no ambulatório da Seção de Nutrição e Dietética (SND) do 

HCE através da equipe multidisciplinar do grupo de obesidade mórbida, composto 

por médico, psicóloga, fonoaudióloga e nutricionista. Estes pacientes tem como 

principal diagnóstico a obesidade mórbida associada ou não à co-morbidades como 

dislipidemia, diabetes e hipertensão arterial sistêmica entre outras. 

Os pacientes interessados em participar do estudo assinaram voluntariamente 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 10.1). 

4.4.1.1 Entrevista Inicial 

O processo de seleção foi realizado pelo pesquisador responsável em salas 

reservadas para este fim, onde ocorrem as reuniões semanais do grupo de 

obesidade. Inicialmente os pacientes foram informados sobre os propósitos da 

pesquisa e tiveram suas dúvidas esclarecidas. Em seguida, foi apresentado o TCLE. 

Aqueles que consentiram e assinaram o TCLE foram avaliados quanto ao 

critério de inclusão e exclusão. Nos pacientes que preencheram as exigências 

destes critérios, foi realizada uma avaliação clínica através do preenchimento de um 

formulário que foi identificado como protocolo individual momento 1 (antes da 

suplementação ou placebo) (APÊNDICE 10.2) e momento 2 (após a suplementação 

ou placebo)  (APÊNDICE 10.3).  



 43 

4.4.1.2 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 a 65 anos, 

que compõem o grupo multidisciplinar de obesidade candidatos à cirurgia bariátrica, 

que possuem IMC ≥ 40 Kg/m2 e que estavam em acompanhamento nutricional 

convencional, por pelo menos um mês antes da randomização.  

4.4.1.3 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos do estudo pacientes que, permaneceram mais de 7 dias sem 

o consumo da barra de cereal e apresentaram: Síndrome da Resposta Inflamatória 

Sistêmica (SIRS), uso de antiinflamatórios esteroidais ou não, antibióticos ou 

agentes imunomoduladores, tabagismo, câncer com ou sem quimioterapia ou 

radioterapia e cirurgia ou hospitalização nos últimos 30 dias. 

4.5 DESENVOLVIMENTO DO ENSAIO CLÍNICO 

O desenvolvimento do ensaio clínico constou inicialmente com o 

preenchimento de um formulário, a cada etapa do estudo, que foi identificado como 

protocolo individual momento 1 e momento 2, onde constaram registros de 

identificação, avaliação clínica, dietética, antropométrica e  laboratorial.	  

A avaliação clínica e dietética constou no registro de co-morbidades, história 

da doença atual (HDA), história patológica pregressa (HPP), história familiar (HF- 

doenças em parentes de primeiro grau: pais e irmãos), uso de medicações, registro 

de alergia alimentar, função intestinal, atividade física, tempo de acompanhamento 

pela equipe multidisciplinar e nutricional, orientação nutricional, acompanhamento do 

peso, uso de farelos (como suplementação de fibra). 

A avaliação antropométrica realizada antes e após cada etapa do estudo, 

constou em avaliação do peso (P), altura (A) e medida das circunferências da cintura 

(CC), quadril (CQ) e na relação cintura/quadril (RCQ). 

Para a determinação do IMC, foi realizada a fórmula que relaciona o peso (kg) 

com a altura ao quadrado (m)  e para estas mensurações, utilizou-se uma balança 

com régua de haste metálica com escala de 0,5 cm do tipo Filizola plataforma, 

capacidade de registrar até 300 Kg com graduação de 100g, sendo adotados como 

ponto de corte para classificar o estado nutricional aqueles preconizados pela OMS 
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(Tabela 2) (JAMES, GIBSON e CLELAND 2000). Tais medidas foram realizadas 

com os indivíduos portando roupas leves e sem calçados, na posição ortostática, 

com os pés juntos. 

A medida da CC foi aferida utilizando-se uma fita métrica inextensível e 

inelástica, estando os indivíduos vestidos. Foi obtida na altura da cicatriz umbilical. O 

ponto de corte para esta medida indica risco de co-morbidades de acordo com a 

OMS (1998), sendo o corte de 102 cm para homens e 88 cm para mulheres.  

A variável RCQ obteve-se dividindo os valores encontrados das CC pela CQ. 

Foram considerados alto risco para doenças cardiovasculares, resultados superiores 

ou iguais a 0,8 para mulheres e 1,0 para homens. A CQ foi obtida através da medida 

ao redor da região do quadril, na área de maior protuberância, sem comprimir a pele. 

A avaliação laboratorial foi realizada em etapas, antes e após cada 

administração da barra de cereal, com o paciente em jejum por um período de 12 a 

14 horas. Todas as amostras foram analisadas pelo Instituto de Biologia do Exército 

(IBex), onde foram  mensurados os níveis de glicose plasmática, triglicerídeo (TG), 

colesterol total (CT) e  frações: lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e de alta 

densidade (HDL) e Proteína C Reativa (PCR). 

A determinação da glicemia em jejum foi considerado acima da normalidade 

aqueles que apresentaram valores ≥ 100 mg/dL, segundo a Associação Americana 

de Diabetes (ADA, 2005). 

Para perfil lipídico e PCR foi considerado acima da normalidade, valores para 

CT: ≥ 200 mg/dL; LDL-c: ≥ 100 mg/dL; HDL-c: ≤40 mg/dL para homens e ≤50 mg/dL 

para mulheres,  TG : ≥ 150 mg/dL, PCR > 5 mg/L,  segundo a Sociedade Brasileira 

de Cardiologia (2001). 

A prática regular de atividade física, que determina a presença ou não de 

sedentarismo, foi classificada de acordo com a recomendação do International Lipid 

Information Bureau (ILIB) Latino América (1994), que consiste em 20 a 30 minutos 

de atividade aeróbica, 3 a 5 vezes por semana, para alcançar 60 a 90% de 

condicionamento vascular ótimo. Os pacientes que não se enquadravam nessa 

recomendação foram considerados sedentários. 
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4.6 DESCRIÇÃO DO ENSAIO CLÍNICO 

Foram incluídos de maneira consecutiva, 21 pacientes que compõem o grupo 

de obesidade candidatos a cirurgia bariátrica. Todos estavam em acompanhamento 

nutricional estável, por pelo menos um mês antes da randomização.  

Os pacientes foram randomizados de maneira duplo-cego cruzado para 

receber as barras de cereal placebo e a suplementada com farinha de linhaça 

(contendo 20g de linhaça/dia). Foram avaliados por um período de 30 dias 

consecutivos, com intervalo de 30 dias após a administração da suplementação ou 

placebo para posterior inversão da administração dos mesmos por  mais um período 

de 30 dias. 

Ao ser admitido, para cada participante era destinada, aleatoriamente, uma 

embalagem contendo barras de cereal, identificadas como barra A e barra B. As 

barras de cereal eram seladas a vácuo individualmente e etiquetadas em ordem 

numérica sequencial de consumo do 1° dia ao 15° dia, repetindo este processo em 2 

etapas para finalizar a administração por um período de 30 dias consecutivos do 

experimento. 

Foi entregue uma ficha de controle de consumo (APÊNDICE 10.4) a cada 

participante, tendo o mesmo, ao final de cada etapa devolver a ficha preenchida  ao 

pesquisador com objetivo de  quantificar o consumo diário das barras de cereal.  

Um profissional da equipe multidisciplinar que não participou do estudo 

diretamente, fez a randomização, codificando qual barra seria fornecida ao paciente 

em cada etapa. O conteúdo da barra, era desconhecido por todos os participantes 

do estudo e por profissionais da equipe multidisciplinar. O consumo de farelos ou 

farinhas como suplementação de fibra, foi suspenso 1 mês antes do início do 

estudo, permanecendo somente como adicional do consumo dietético como fonte de 

fibra, o consumo da barra de cereal. 

A recomendação da ingestão calórica foi mantida durante as fases do estudo, 

tendo como base a distribuição relativa dos macronutrientes em relação ao VET, a 

referência dos valores de variação aceitável da distribuição de macronutrientes 

(Acceptable Macronutrients Distribuition Range – AMDR): carboidrato- 45% a 65%; 

proteína- 10% a 35% e lipídeos- 20% a 35% do VET (IOM, 2006), assim como, o 
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consumo de colesterol da prescrição dietética foi baseado de acordo com o limite de 

ingestão de 200 mg/dia e as gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas 

foram baseadas de acordo com a recomendação de <7%, >20% e > 10% das 

calorias totais da dieta, respectivamente, conforme a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (III DIRETRIZES, 2001). 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados com as características dos pacientes, foram armazenados em um 

banco de dados usando o programa Excel, Microsoft Office e a análise estatística foi 

realizada com o programa S-Plus 8.0. 

Os dados serão apresentados como média ±  desvio padrão. Os achados 

entre os grupos foram comparados pela análise de variância.  

O valor de p foi significante se p< 0,05.

 



  

5 RESULTADOS 
 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

Foram avaliados 21 pacientes adultos, onde 20 (95%) pertenciam ao sexo 

feminino e 1 (5%) pertencia ao sexo masculino com idade média de 46 anos 

variando de 29 anos a 62 anos. Os valores medianos de altura encontrados neste 

grupo foi de 1,59 cm (mínima de 1,46 cm e máxima de 1,80 cm). O Valor Energético 

Total (VET) médio calculado foi de 1557 kcal/dia (mínimo de 1200 kcal/dia e máximo 

de 2000 kcal/dia) e o tempo de acompanhamento nutricional médio foi de 4 meses, 

variando de 1 mês a 24 meses (Tabela 6). 

Tabela 6: Características dos indivíduos avaliados 

Sexo N (%)  
 

F 20 (95%) 
M 1 (5%) 

Idade- anos média (variação) 46 (29-62) 

Altura (cm) 1,59 (1,46- 1,80) 

VET- Kcal/dia (variação) 1557 (1200- 2000) 

Tempo de Acompanhamento Nutricional (variação) 4 meses (1- 24) 
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Com relação a idade, observou-se neste estudo elevada prevalência (43%) de 

mulheres com idade acima de 50 anos, classificadas na faixa de risco para doença 

cardiovascular.  

Foi observado em 100% do grupo estudado, a ausência do tabagismo.  

A prática de atividade física foi relatada por 3 pacientes, sendo o 

sedentarismo predominante neste grupo (18 pacientes). Entre os voluntários 

considerados ativos, as atividades mais praticadas foram caminhadas. 

5.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA  

5.2.1 História da Doença Atual 

Além da obesidade, composta por 100% do grupo estudado, destaca-se como 

co-morbidades associadas mais prevalentes, a hipertensão arterial sistêmica e a 

dislipidemia (Gráfico 1).  O uso de medicações para HAS, Dislipidemia e DM foi 

identificado no grupo em 62%, 24% e  19% respectivamente. 

Gráficos 1: Associação de Co-morbidades 
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5.2.2 História Patológica Pregressa 

Todos os pacientes relataram ter realizado tratamento dietético na tentativa 

de perda de peso (forma não-averiguada) e 16 pacientes (76%) usaram terapia 

medicamentosa previamente com acompanhamento médico. 

Foi observado segundo a história patológica pregressa, casos de: 

colecistectomia (4 casos); tireoidectomia (2 casos); apendicectomia, histerectomia, 

câncer de mama e cálculo renal (1 caso). 

5.2.3 História Familiar 

Em relação a doenças relacionadas à história familiar, 19 pacientes (90,0%) 

relataram caso de HAS na família, 09 (43%) relataram DM tipo 2, 08 (38%) 

obesidade, 05 (24%) dislipidemia, 04 (19%) infarto agudo do miocárdio e 03 (15%) 

de acidente vascular cerebral. 

5.3 AVALIAÇÃO DIETÉTICA 

Todos os pacientes que participaram do estudo possuiam orientação 

nutricional por pelo menos 1 mês de acompanhamento nutricional antes do estudo.  

Não houve relato de alergia alimentar. O uso diário da farinha de linhaça foi 

relatada por 4 (19%) pacientes e 2 (9%) pacientes relataram o uso de farelo de 

aveia, porém 1 mês antes do início do estudo foi suspenso o consumo destes 

gêneros. 

Todos os pacientes toleraram bem o consumo das barras de cereal, sem 

queixas gastrointestinais como náuseas, vômitos, diarréia ou de outra natureza. 

Após a realização de cada etapa do estudo foi avaliado quantitativamente o 

consumo diário das barras de cereal através da ficha de controle de consumo 

(APÊNDICE 10.4) e não foi observada nenhuma não conformidade baseado no 

critério de exclusão. 

Conforme avaliado por meio do registro alimentar, foi visto que os pacientes 

realizaram o consumo da barra de cereal nas pequenas refeições como: colação 
(82%), lanche (8%) ou ceia (2%).  
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5.4 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

O estado nutricional foi avaliado pelo peso, IMC,CC, CQ e RC/Q antes e após 

cada etapa do estudo, conforme pode ser  observado na tabela 7. 

Tabela 7: Comparação dos resultados expressos em média (X) e desvio-padrão 

(DP) dos parâmetros nutricionais de 21 pacientes do grupo linhaça e placebo. 

Determinação 
Linhaça Placebo 

Inicial 
X ± DP 

Final 
X ± DP 

Inicial 
X ± DP 

Final 
X ± DP 

Peso (kg) 107,2 ± 19,3 105,9 ± 18,6* 108,6 ± 18,3 108,1 ± 18,0 

IMC( kg/m2 ) 42,0 ± 4,4 41,5 ± 4,2* 42,6 ± 4,3 42,5 ± 4,5 

CC (cm) 120,9 ± 9,6 119,9 ± 9,4* 121,9 ± 11,3 121,9 ± 11,3 

CQ (cm) 129,1 ± 7,8 128,9 ± 7,8 131,2 ± 9,4 131,3 ± 9,3 

RC/Q  0,93 ± 0,06 0,92 ±0,062* 0,92 ± 0,05 0,92 ± 0,05 
(*) P < 0,05 em relação ao valor inicial; 

CC- Circunferência da Cintura; CQ- Circunferência do Quadril; RCQ- Relação Cintura- Quadril 

Houve redução significativa na avaliação do peso, IMC, CC e RCQ, com p 

valor < 0.05.  

A média de peso inicial para o grupo linhaça foi de 107,2 Kg ± 19,3 e final de 

105,9 Kg ± 18,6, variando valores mínimo e máximo de 85 Kg a 165,2 Kg (Figura 1). 

A média da variação de perda de peso foi de redução de 1%, com p valor = 0,009. 
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Figura 1: Comparação do peso (Kg) entre os grupos linhaça e placebo. 

 

*Significância estatística ao nível de p<0,05. 

Fonte: Autor, 2011 

 

O IMC médio encontrado em todas as etapas foi ≥ 40,0 kg/m2, classificado 

como obesidade grau III (Figura 2). No presente estudo a média de variação do IMC 

foi de diminuição de 1% do IMC inicial, com valor de p= 0,017. 

Figura 2: Comparação do IMC (Kg/m2) entre os grupos linhaça e placebo. 

 

*Significância estatística ao nível de p<0,05. 

Fonte: Autor, 2011 
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Quanto a medida da CC (Figura 3), verifica-se  que encontrava-se acima dos 

valores limítrofes recomendados pela OMS, permanecendo ainda com valores 

considerados de risco para as complicações metabólicas associadas à obesidade. A 

média inicial da CC para o grupo linhaça foi de 120,9 cm e final de 119,9 cm, 

obtendo média de variação de 1% a menos desta medida com valor de p= 0,001. 

Figura 3: Comparação da medida da CC (cm) entre os grupos linhaça e placebo. 

 

*Significância estatística ao nível de p<0,05. 

Fonte: Autor, 2011 

 

No que diz respeito à distribuição de gordura, 100% do grupo estudado 

apresentou RCQ inadequada (Figura 4). A média de variação para esta relação foi 

de 1% a menos com valor de p= 0,038. 
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Figura 4: Comparação da RCQ entre os grupos linhaça e placebo. 

 

*Significância estatística ao nível de p<0,05. 

Fonte: Autor, 2011 

 

 

A figura 5 (A, B, C e D), mostra a tendência da variação individual no perfil 

antropométrico de pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica no grupo linhaça 

e placebo. 

  * 
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Figura 5: Variação individual no perfil antropométrico de pacientes obesos mórbidos 

candidatos à cirurgia bariátrica no grupo linhaça e placebo. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

n=21; A: Peso*, B: Índice de Massa Corpórea*, C: Circunferência da Cintura*, 

D: Relação Cintura-Quadril*  
*Significância estatística ao nível de p<0,05. 

Fonte: Autor, 2011 

 
 
 

* * 

* 

* 
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5.5 AVALIAÇÃO LABORATORIAL 

Na tabela 8, observa-se o estado metabólico avaliado através de dosagens 

bioquímicas de glicemia em jejum, perfil lipídico e PCR. 

	  

Tabela 8: Comparação dos resultados expressos em média (X) e desvio-padrão 

(DP) das provas bioquímicas de 21 pacientes do grupo linhaça e placebo. 

Determinação 
Linhaça Placebo 

Inicial 
X ± DP 

Final 
X ± DP 

Inicial 
X ± DP 

Final 
X ± DP 

Glicemia (mg/dL) 97.8 ± 19,1 94 ± 21,2 95,09 ± 17,4 95,3 ± 20,8 

CT (mg/dL) 190,6 ± 37,8 187,1 ± 35,6 189,1 ± 35,2 184,7 ± 36,5 

LDL (mg/dL) 114,0 ±33,2 109,8 ± 35,2 108,8 ±30.1 106,2 ± 28,4 

HDL (mg/dL) 46,6 ± 5,1 47,7 ± 4,2 48,9 ± 6,0 47,3 ± 5,5 

TG (mg/dL) 149,8 ± 57,1 148,0 ± 64,2 153,3 ± 66,5 152,0 ± 63,3 

PCR (mg/L) 7,0 ± 4,1 6,0 ± 3,0* 7,0 ± 3,8 6,8 ± 3,3 
(*) P < 0,05 em relação ao valor inicial; 

Valores de Referência: Glicemia: < 100 mg/dL; Colesterol Total: < 200 mg/dL; LDL- colesterol: < 100 mg/dL; HDL- 

colesterol: Homens > 55 mg/dL, Mulheres > 65 mg/dL; Triglicérides: < 150 mg/dL; PCR: < 5 mg/L 

Percebe-se que os valores médios são geralmente normais, porém em alguns 

casos no limite superior, ou ultrapassando um pouco a faixa aceitável, 

especialmente para LDL e PCR. Não houve oscilações significativas, com exceção 

da PCR que apresentou diminuição no período da linhaça. A glicemia, colesterol 

total, LDL e triglicerídeos tenderam a diminuir, apresentando redução de seus níveis 

em 4%, 1%, 3% e 1% respectivamente, porém a comprovação estatística não foi 

atingida (Tabela 9). 
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Tabela 9: Média da variação das provas bioquímicas do grupo linhaça e placebo. 

Avaliação  Grupo Linhaça 
(n=21)  

Grupo Placebo 
(n=21)  P valor  

Glicose  - 4%  +0,2%  0,15  

Colesterol Total  -1%  -2%  0,7  

LDL  -3%  -1%  0,7  

HDL  +3%  -2,4%  0,07  

Triglicerídeo  -1%  -0,3%  0,7  

PCR  -10%  + 1,2%  0,01 

	  

Observa-se resultado significativo para PCR com p valor= 0,01, apresentando 

redução de 10% de seu nível para grupo linhaça (Figura 6 e 7). 

 

Figura 6: Comparação da PCR (mg/L) entre os grupos linhaça e placebo.  

 

*Significância estatística ao nível de p<0,05. 

Fonte: Autor, 2011 
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Figura 7: Variação individual no perfil da PCR de pacientes obesos mórbidos 

candidatos a cirurgia bariátrica no grupo linhaça e placebo.  

 

*Significância estatística ao nível de p<0,05. 

Fonte: Autor, 2011 

	  

	  

* 



   

 

6 DISCUSSÃO 
A obesidade é determinada por vários fatores, sendo que os mesmos atuam 

em conjunto na determinação clínica da doença. Portanto, o resultado seria produto 

da combinação entre fatores genéticos e ambientais, preconizando-se que as 

influências genéticas são especificamente mais importantes para determinar a 

distribuição da gordura corpórea, com especial influência na pré-disposição de 

depósito visceral de gordura. Ainda na lógica de Stunkard (2000), se a 

hereditariedade da obesidade não é superior a 33%, podemos deduzir que 66% da 

variação do IMC é determinada pelo ambiente. Portanto, parece correto afirmar que, 

mesmo que a obesidade evolua dentro das restrições genéticas, os determinantes 

ambientais desempenham um papel predominante no desenvolvimento desta 

doença. 

Com relação ao sexo e idade, observou-se neste estudo elevada 

predominância do sexo feminino (95%) e elevada prevalência (43%) de mulheres 

classificadas na faixa de risco para doença cardiovascular. Estudos desenvolvidos 

por COLOMBO E AGUILLAR (1997), verificaram que o primeiro episódio de Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) na amostra estudada ocorreu após os 50 anos, indicando 

o risco cardiovascular em indivíduos que se encontram nesta faixa etária. Alguns 

autores explicam esse risco pelo fato de que com o aumento da idade, associado ao 

advento da menopausa, as mulheres apresentam alterações no metabolismo 

lipídico, favorecendo a aterosclerose. (GRUNDY et al, 1998; EVANS, FLEMING e 

EVANS, 1995) 
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A elevada prevalência de sedentarismo observado neste trabalho, composto 

por 85% do grupo estudado, corroboram com outros achados (CONCEIÇÃO et al, 

2006; COLOMBO e AGUILLAR, 1997), sendo este um importante fator de risco, uma 

vez que a inatividade física pode dificultar o controle da pressão arterial, aumentar o 

peso corporal, contribuindo assim para o aumento do risco cardiovascular. 

Todos participantes do presente estudo apresentaram valores de IMC ≥ 40 

kg/m2, o que caracteriza a obesidade mórbida neste grupo e 38% relataram HF de 

obesidade. 

A história familiar é um fator de risco para DCVs e que tende a aumentar 

quanto mais próximo for o grau de parentesco em relação ao membro da família que 

apresenta DAC. Neste estudo foi avaliada a presença destes fatores apenas nos 

parentes de primeiro grau, e os antecedentes familiares relacionados a HF para HAS 

mostraram-se prevalentes neste grupo, com 90% de relato de casos de HAS na 

família, assim como os achados em outros estudos (CONCEIÇÃO et al, 2006; 

COELHO et al, 2005). 

Segundo Amodeo e Lima (1996), foi observada uma correlação negativa no 

que se refere à presença de co-morbidades no paciente obeso, determinando um 

processo acelerado de envelhecimento dos vasos, intensificando assim o risco de 

eventos cardiovasculares. Ao avaliarmos a HDA, pode-se considerar que os 

voluntários encontravam-se neste processo, visto que além da obesidade, também 

apresentavam história de HAS (30%), dislipidemia (22%) e DM (12%).  A HAS foi 

caracterizada no presente estudo como um fator de risco bastante prevalente. No 

entanto, é importante esclarecer que não foi aferida a pressão arterial dos 

voluntários, sendo que a HAS foi detectada pelo uso de medicamentos para essa 

afecção e através do relato da HDA. No estudo de Framingham, constatou-se que a 

HAS dobrou o risco para a doença isquêmica cardíaca e foi o antecedente mais 

prevalente, atingindo 71,4% das entrevistadas (DANTAS et al, 1999). Segundo 

Simão et al (2002), a doença hipertensiva por si só pode ser responsável 

diretamente por cerca de 5% dos óbitos dentro do grupo de DCVs.  
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A partir da análise da composição nutricional da barra de cereal 

suplementada com farinha de linhaça, foi observado que a barra é rica em lipídios 

(33%) e proteínas (17%). 

No presente estudo, todos os pacientes toleraram bem o consumo das barras 

de cereal, sem queixas gastrointestinais como náuseas, vômitos, diarréia ou de 

outra natureza. Young, Conquer e Thomas (2005), mostraram perfeita tolerância e 

sem efeitos adversos à suplementação por 12 semanas com 60g de óleo de linhaça/ 

36g de ALA (equivalentes a 216g de farinha de linhaça dourada por dia).  

Todos os pacientes relataram ter feito algum tratamento dietético na tentativa 

de perda de peso e 76% fizeram uso de alguma medicação, sem no entanto, 

obterem êxito na perda e na manutenção do peso, desta forma, a reeducação 

alimentar e mudança comportamental no acompanhamento da obesidade são 

necessárias para a manutenção da perda de peso em longo prazo. 

Ao observar a frequência de consumo alimentar através da anamnese 

alimentar realizada nas consultas nutricionais, verificou-se a baixa frequência de 

alimentos com alto teor de fibras, com efeito cardioprotetores, que agem 

positivamente na prevenção das DCVs. Para BONOMO et al. (2003), o consumo de 

alimentos ricos em fibras exerce efeito protetor contra as DCVs, uma vez que as 

fibras solúveis auxiliam na eliminação do colesterol, e as insolúveis aumentam a 

saciedade, auxiliando na redução da ingestão calórica e, consequentemente, do 

peso corporal. 

No que se refere ao consumo de alimentos de risco cardiovascular, o estudo 

realizado por COLOMBO e AGUILLAR (1997), para identificar os fatores de risco 

para DCVs em pacientes infartados se assemelha aos nossos achados. Estes 

autores observaram que os voluntários de seu estudo apresentaram maior 

frequência de ingestão de carne bovina, leite integral e ovos. Esses dados 

demonstram risco para DCVs, uma vez que são ricos em colesterol e gorduras 

saturadas. O consumo elevado destes alimentos ricos em colesterol, lipídios e 

ácidos graxos saturados, somado ao baixo consumo de fibras, participam da 

etiologia das dislipidemias, obesidade, diabetes e HAS, o que demonstra a 

importância da avaliação dos hábitos alimentares como fator de risco para DCVs 
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(CASTRO et al, 2004). Este perfil de hábito alimentar é frequentemente encontrado 

neste grupo no momento da admissão ao acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar e nutricional individual, onde observa-se através do perfil das co-

morbidades encontradas, que tende a mudar de acordo com a orientação nutricional 

realizada e pelo acompanhamento multidisciplinar com a proposta de reeducação 
alimentar ao tratamento da obesidade. 

Em relação à avaliação antropométrica, observou-se neste estudo elevada 

prevalência de indivíduos com obesidade mórbida. Para estimar o excesso de peso, 

o IMC tem sido considerado o melhor índice. Quando este se apresenta ≥ 25kg/m2, 

associa-se ao maior risco de desenvolvimento de DCVs. Dados do Ministério da 

Saúde revelam que no Brasil, aproximadamente 6,8 milhões de pessoas são obesas 

e destas, mais de 70% são mulheres (DANTAS et al, 1999). Neste estudo, associa-

se ao maior risco de desenvolvimento de DCVs que é confirmado pelo grau de 

obesidade pelo achado do IMC ≥ 40 kg/m2 , caracterizando a obesidade mórbida em 

100% do grupo estudado.	  

A medida da CC acima dos valores de referência (> 88 cm para mulheres e 

102 cm para homens) foi um fator de risco importante para DCVs nesse grupo, visto 

que a média encontrada para o grupo linhaça foi de 120,4 cm e para o grupo 

placebo, foi 121,9 cm, mostrando que estas medidas para CC encontravam-se 

acima do preconizado. Um estudo realizado com mulheres negras americanas 

(CONWAY, CHATNETSA e WANG, 1997) verificaram que a CC foi a medida 

antropométrica que melhor se correlacionou com a distribuição visceral da gordura. 

O excesso de gordura na região abdominal (adiposidade central), que pode ser 

avaliado por meio da medida da CC, tem maior capacidade preditiva que a massa 

corporal total para IAM e o acidente vascular cerebral (AVC). Estudos de prevalência 

da obesidade abdominal, assim como pesquisas para verificar a adequação desses 

pontos de corte são escassos no país (PEREIRA, SICHIERI  e MARINS, 1999) e 

demonstram a necessidade de se investigar o balanço entre sensibilidade e 

especificidade dos indicadores utilizados na tentativa de se identificar pontos de 

corte mais apropriados para a nossa população. Como visto no presente trabalho, 

muitos indivíduos já se encontravam em risco de alterações metabólicas em 

decorrência do excesso de gordura na região abdominal.	  
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Os resultados referentes à RCQ mostram valores deste parâmetro acima do 

padrão de referência da WHO (1997), com médias para ambos os grupos de 0.9, 

demonstrando alto risco para o desenvolvimento de doenças crônicas.  Dentro deste 

contexto, no estudo de Lerário (2002), foi realizada uma análise de poder preditor da 

adiposidade central, onde a RCQ revelou que a deposição abdominal de gordura 

representa também um fator de risco para doenças associadas às DCVs.  

A literatura mostra uma associação positiva entre PCR e IMC, evidenciando 

que os indivíduos obesos apresentam concentrações elevadas desta proteína, 

demonstrando um estado de inflamação sistêmica leve e crônica na presença da 

obesidade (VISSER et al, 1999). No estudo de Pieroni (2003) foram investigados os 

níveis de PCR e o grau de obesidade em 992 indivíduos saudáveis. Os autores 

verificaram um aumento progressivo nos valores desta proteína com o aumento do 

IMC nos indivíduos do sexo feminino. Igualmente os resultados do presente estudo, 

que mostraram correlação estatística significativa entre estes parâmetros.  

Foi visto que, embora tenha ocorrido redução nos níveis médios de glicemia, 

CT, LDL-C e TG em 28%; 23%; 28% e 23% respectivamente para o grupo linhaça, 

essa não foi suficiente para atingir os valores de normalidade em todos os pacientes. 

Uma meta-análise, avaliando o efeito da perda de peso sobre os níveis 

plasmáticos de lipídeos em indivíduos obesos com elevadas concentrações de 

lipoproteínas indicou, baseado nos resultados de 70 triagens clínicas, que para cada 

1 (um) kg de perda de peso, o CT reduziu em 2,0 mg/dL, LDL-L reduziu em 0,8 

mg/dL, os níveis de TG reduziram em 0,6 mg/dL, o HDL-C aumentou em 0,35 mg/dL 

quando mensurado com peso corporal estabilizado, mas reduziu em 0,27 mg/dL ao 

ser mensurado durante a perda ativa de peso, sustentando o efeito benéfico da 

perda de peso sobre o perfil lipídico (DATTILO e KRIS, 1992). 

Dentre os benefícios associados ao consumo de linhaça, destaca-se seu 

efeito na diminuição do risco cardiovascular. O uso de 20g de linhaça em pacientes 

hiperlipidêmicos por 60 dias mostrou modificação nos fatores de risco 

cardiovascular, com diminuição significativa de colesterol, LDL e triglicerídeo 

(MANDASESCU, MOCANU e DASCALITA, 2005).  
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No presente trabalho não foi observada alteração significativa para LDL e 

HDL. O tratamento com ácidos graxos n-3 demonstrou não influenciar nas 

concentrações de HDL e LDL (BAYS e STEIN, 2003; HARPER e JACOBSON, 

2006). Uma pesquisa realizada por BLOEDON, BALIKAI e CHITTAMS (2008) 

mostraram efeito negativo do alto consumo de linhaça sobre os teores de HDL, 

quando ofertada numa dose de 40g/dia.  

Neste estudo, os valores médios encontrados para as concentrações séricas 

da PCR foram de 7,0 mg/L, e 66% dos pacientes apresentaram valores desta 

proteína considerados de alto risco para DCVs de acordo com a classificação de 

RIDKER. No entanto, observa-se resultado significativo para PCR, apresentando 

redução de 10% de seu nível para o grupo linhaça. Em um estudo realizado por 

Faintuch (2006), 30 g/dia de farelo de linhaça dourada foram administradas, com 

igual oferta de placebo com farinha de mandioca, durante duas semanas, em um 

grupo de pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica (n = 40) no Hospital de 

Clínicas de São Paulo. O peso corporal e os índices bioquímicos dos indivíduos que 

receberam o farelo de linhaça permaneceram estáveis, entretanto, houve redução 

significativa das proteínas de fase aguda (proteína C reativa e seroamilóide). É 

comum, em pacientes obesos, os valores das proteínas de fase aguda estarem 

acima dos valores considerados padrão, com conseqüências metabólicas e 

cardiovasculares não desejáveis. 

Na presente experiência que se prossegue diante dos resultados já 

documentados, houve adesão e tolerância satisfatórias ao consumo às barras de 

cereal e embora este seja um desafio às características da farinha de linhaça como 

alimento funcional, comprovou-se a perda de peso, assim como a baixa da PCR que 

embora clinicamente inaparente, sinaliza complicações metabólicas e 

cardiovasculares futuras, com consequente aumento da mortalidade. Sendo assim, 

faz-se necessária a monitoração nutricional da suplementação da farinha de linhaça, 

a fim de favorecer as comorbidades associadas à obesidade. 

 



    

 

7 CONCLUSÕES 
A barra de cereal processada com farinha de linhaça se enquadra no conceito 

de alimento funcional, devido conter em sua formulação componentes benéficos que 

contribuem para manutenção da saúde. A adesão e tolerância satisfatória ao 

consumo às barras de cereal administradas com 20g/dia de farinha de linhaça 

demonstraram efeito terapêutico benéfico após administração de curta duração na 

redução do peso e na diminuição do risco de doença cardiovascular em indivíduos 

obesos mórbidos pela diminuição do marcador inflamatório- Proteína C Reativa.  
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9.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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10.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação: 

Título do Projeto: “Ação Terapêutica da Linhaça em Indivíduos Obesos Mórbidos 

Candidatos à Cirurgia Bariátrica”. 

Pesquisador Responsável: Kátia Alvarez Rodriguez - 1˚ Ten OTT Nut. IDT: 

010141765-7-MD  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Hospital Central do Exército 

Nome do voluntário:  _________________________________________________ 

N˚ do Prontuário: _______________ Idade: ______ R.G: ______________ 

 

O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“Utilização da Linhaça como Ação Terapêutica em Indivíduos Obesos Mórbidos 

Candidatos a Cirurgia Bariátrica”, de responsabilidade do pesquisador Kátia Alvarez 

Rodriguez- 1˚ Ten OTT Nut. 

O Sr.(ª) foi selecionado por participar do grupo de cirurgia bariátrica do 

Hospital Central do Exército e sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento o Sr.(ª) pode desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com a instituição. 

Os objetivos deste estudo são: Avaliar os efeitos do consumo da linhaça sob 

forma de barra de cereal, na redução do peso e na diminuição do risco de doença 

cardiovascular, e também observar o consumo das barras de cereal placebo e a 

suplementada com linhaça através de um questionário dietético e avaliar os efeitos 

do consumo das barras de cereal através da avaliação física e de exames de 

sangue. 
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A linhaça possui benefícios para a saúde que estão associados as fibras 

dietéticas e aos ácidos graxos poliinsaturados da família ômega-3 e pode 

desempenhar um papel na redução do peso, diminuição do risco de doença 

cardiovascular pela redução do colesterol total (CT) e lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c), trazendo benefícios para a saúde principalmente em indivíduos 

obesos. 

O risco relacionado com sua participação poderá ser a intolerância as barras 

de cereal, com queixas gastrointestinais como: náuseas, vômitos, azia, cólicas, 

diarréia. No entanto, estudos com linhaça relatam que não houve nenhuma 

intolerância relacionada ao seu consumo. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em colaborar com o 

preenchimento de um questionário que será aplicado pelo pesquisador e em 

consumir duas formas de barra de cereal, uma que contém linhaça e outra que não 

contém linhaça, chamada de placebo e estas barras serão fornecidas pelo 

pesquisador em duas etapas: 1° etapa- consumo de barra placebo ou com linhaça 

por um período de 30 dias consecutivos, após esta etapa, o Sr (ª) ficará 30 dias sem 

consumir a barra de cereal para a posterior inversão do consumo das barras por 

mais um período de 30 dias- 2 ° etapa, concluindo assim o trabalho. As barras de 

cereal serão fornecidas sem que o Sr(ª) e o pesquisador saiba o que está recebendo 

(suplementada com linhaça ou placebo). Será necessário realizar exame de sangue 

antes e após o consumo das barras de cereal, onde serão avaliados os níveis de 

glicose plasmática; triglicerídeo (TG); colesterol total (CT) e frações: lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL-c) e de alta densidade (HDL-c); e Proteína C Reativa (PCR). 

O Sr.(ª) será excluído do estudo se permanecer por mais de 7 dias sem o 

consumo das barras de cereal. 

As informações e dados obtidos nesta pesquisa não serão divulgados de 

forma a possibilitar sua identificação e espera-se que os resultados sejam 

divulgados em artigos científicos, convenções e congressos. 

O Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato do 

pesquisador e da institucão do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
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Em caso de necessidade contatar:  

- Pesquisadora: Kátia Alvarez Rodriguez- 1˚ Ten OTT Nut. Endereço: Rua 

Vereador Duque Estrada, 109, apt 705- Santa Rosa- Niterói- RJ, CEP: 24240-210; e-

mail: katia.rodriguez@bol.com.br; Telefones: (21) 30230992/ 92905969/ 38917157 

- Divisão de Ensino e Pesquisa Médica do HCE: Rua Francisco Manuel, 126- 

Triagem- Rio de Janeiro, RJ; e-mail: depmhce@yahoo.com.br; Telefones: (21) 3891-

7214/ 3891-7216. 

Eu,___________________________________________________________

____________________________, RG nº__________________________ declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ___________________ de _______. 

 

________________________________ ________________________________ 

 Assinatura do Paciente Pesquisadora 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 Testemunha Testemunha 
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10.2 PROTOCOLO INDIVIDUAL - MOMENTO 1  

 

TÍTULO DA PESQUISA: “AÇÃO TERAPÊUTICA DA LINHAÇA EM 
INDIVÍDUOS OBESOS MÓRBIDOS CANDIDATOS À CIRURGIA BARIÁTRICA.” 

• IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome: ___________________________________________  Sexo: _______  

Raça:___________ Idade:________  Prontuário: _______________________  

Data: da avaliação: ____/____/_____ 

Tel Contato:____________________ 

• AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA:  
 
Peso Atual: _________ Estatura: ________      

IMC: _______     CC: _______     CA: ________  CQ: ________ 

Classificação da Obesidade: ____________________________ 

• PROVAS BIOQUÍMICAS 
 

DATA GLICOSE CT LDL HDL TG PCR 
       

 

• CO-MORBIDADES: 
 
(  ) Diabetes (  ) Dislipidemia (  ) Hipertensão Arterial 

( ) Outros  _____________________________________________________ 

• HISTORIA DA DOENÇA ATUAL: 
______________________________________________________________ 
 

• HISTORIA PATOLOGICA PREGRESSA: 
______________________________________________________________ 

 
• HISTORIA FAMILIAR: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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• POSSUI: 
 

( ) Síndrome da resposta inflamatória sistêmica/ SIRS   

( ) Uso de antiinflamatórios esteroidais ou não   

( ) Antibióticos ou agentes imunomoduladores   

( ) Câncer com ou sem quimioterapia e radioterapia   

( ) Cirurgia ou hospitalização nos últimos 30 dias. 

( ) Tabagismo   

• USO DE MEDICAÇÕES: (  ) Sim         (  ) Não 
Quais:_____________________________________________________ 

• ALERGIA ALIMENTAR: (  ) Sim       (  ) Não 
Quais:_____________________________________________________ 
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10.3 PROTOCOLO INDIVIDUAL – MOMENTO2  

 

TÍTULO DA PESQUISA: “AÇÃO TERAPÊUTICA DA LINHAÇA EM 

INDIVÍDUOS OBESOS MÓRBIDOS CANDIDATOS ÀCIRURGIA BARIÁTRICA.” 

• IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: ______________________________________________________ 

Sexo: __________ 

Raça:___________ Idade:________ Prontuário: _______________________  

Data da avaliação: ____/____/_____ 

Tel Contato:___________________ 

• AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA:  

Peso Atual: _________     Estatura: ________       

IMC: _________      CC: ________      CA: _________   CQ: __________ 

Classificação da Obesidade: _______________________________________ 

• PROVAS BIOQUÍMICAS 

DATA GLICOSE CT LDL HDL TG PCR 
       

 

• USO DE MEDICAÇÕES: (  ) Sim         (  ) Não 

Quais:_________________________________________________________ 

• ALERGIA ALIMENTAR: (  ) Sim       (  ) Não 

Quais:_________________________________________________________ 

• FUNÇÃO INTESTINAL: ( ) Normal      ( ) Constipação   ( ) Diarréia 

• ATIVIDADE FÍSICA: (  ) Sim (  ) Não      

Frequência: ____________________________________________________ 

• POSSUI ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL?  (  ) Sim   (  ) Não 

Calorias:_______________________________________________________ 
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• TEMPO DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL: ____________________ 

• ACOMPANHAMENTO DO PESO: (DATA/PESO): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• ATUALMENTE FAZ USO DE LINHAÇA?    (  ) Sim         (  ) Não  

Qual? _________________ 

Frequência/ Quantidade: _______________ Tempo: __________________ 

• FAZ USO DE ALGUM TIPO DE  FARELO?   (  ) Sim      (  ) Não  

Qual? _________________ 

Frequência/ Quantidade: _______________ Tempo: __________________ 

• FEZ O USO DA BARRA DE CEREAL? 

( ) SIM    

( ) DIARIAMENTE 

( ) MAIS DE 23 DIAS 

( ) MENOS DE 23 DIAS 

( ) NÃO. 

PORQUE?______________________________________________ 
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10.4 FICHA DE CONTROLE DE CONSUMO 

CONTROLE DE CONSUMO- BARRA DE CEREAL 

MARQUE COM UM X OS DIAS DE CONSUMO DA BARRA DE CEREAL 

INÍCIO: _____/_____/_____ 

1°DIA 2° DIA 3° DIA 4° DIA 5° DIA 
 

6° DIA 7° DIA 8° DIA 9° DIA 10° DIA 
 

11° DIA 12° DIA 13° DIA 14° DIA 15° DIA 
 

 

OBSEVAÇÕES:  

- O Sr.(ª) ESTÁ RECEBENDO 15 BARRAS DE CEREAL, DEVENDO SER 
CONSUMIDA 1 BARRA/DIA, FINALIZANDO EM 15 DIAS. 

- APÓS O TÉRMINO DESTAS BARRAS, O Sr (ª) IRÁ RECEBER MAIS 15 
BARRAS DE CEREAL (DIA _____/_____/_____) QUE DEVERÃO SER 
CONSUMIDAS POR MAIS 15 DIAS, TOTALIZANDO 1 MÊS DE CONSUMO- 1° 
ETAPA DA PESQUISA. 

- AS BARRAS DE CEREAL ESTÃO IDENTIFICADAS COMO” BARRA A” E 
“BARRA B” DE FORMA QUE O PESQUISADOR NÃO SAIBA QUEM ESTÁ 
RECEBENDO AS BARRAS DE CEREAL “A” OU “B” E NEM O PARTICIPANTE 
SAIBA QUAL É A BARRA QUE ESTÁ RECEBENDO (LINHAÇA OU PLACEBO). 

- AS BARRAS DE CEREAL CONTÉM GLUTEN, SÃO ISENTAS DE 
AÇUCAR E CONSERVANTE. QUALQUER ALTERAÇÃO EM APARÊNCIA OU 
SABOR ENTRE EM CONTATO COM O PESQUISADOR. 

- CONSERVAR  EM LOCAL SECO E AREJADO. NÃO EXPOR O PRODUTO 
AO CALOR. PODE SER ARMAZENADO NA GELADEIRA. 

- DATA DE FABRICAÇÃO: _____/_____/_____ 

- DATA DE VALIDADE: _____/_____/_____ 

DESDE JÁ AGRADEÇO SUA PARTICIPAÇÃO! 

- Pesquisadora: Kátia Alvarez Rodriguez- 1˚ Ten OTT Nut. 

- e-mail: katia.rodriguez@bol.com.br; Telefones: (21) 30230992/ 92905969/ 

38917157 
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Resumen 

 
La obesidad mórbida se asocia con múltiples comorbilidades y ofrece importantes 

funciones nutricionales y metabólicas. Este estudio evaluó la acción terapéutica de la 

harina de linaza en la reducción de peso y disminución del riesgo de enfermedad 

cardiovascular en obesos mórbidos candidatos a cirugía bariátrica. 

Materiales y Métodos: ensayo clínico prospectivo de carácter, aleatorizado, 

doble ciego y cruzado comparación con placebo, se llevó a cabo con 21 pacientes 

con obesidad mórbida que son asistidos en el Hospital Central del Ejército.  Los 

pacientes fueron aleatorizados para la suplementación de la harina de linaza (que 

contiene 20 g en forma de barra de cereales) y con placebo fueron evaluados por un 

período de 30 días consecutivos con un intervalo de 30 días después de la 

administración de las barras para el posterior cambió de los mismos por otros 30 

días. El estado metabólico y nutricional se evaluó mediante el índice de masa 

corporal (IMC), medida de la cintura (MCI) y de la cadera (MCA), relación 

cintura/cadera (RCC) y las mediciones bioquímicas de la glucosa, perfil lipídico y 

proteína C reactiva (PCR). 

Resultados: Los resultados se compararon entre grupos mediante análisis de 

varianza. Hubo un resultado significativo de la PCR (p = 0,01). Reducción 

significativa en la evaluación de peso,  IMC, MCI y R CC, con un valor de p <0,05. 

Conclusión: Hay una adhesión satisfactoria para el consumo y la tolerancia a 

las barras de cereal, que muestran que la ingesta de 20g/día de harina de linaza 

puede tener efectos positivos en la reducción de peso y la PCR, lo que reduce 

futuras complicaciones cardiovasculares. 

 

PALABRAS CLAVE: obesidad, ácidos grasos poliinsaturados y linaza. 
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Abstract 

 

Morbid obesity is associated with multiple comorbidities and offers important 

nutritional and metabolic diseases. This study evaluated the therapeutic effect of 

linseed meal on weight reduction and reduced risk of cardiovascular disease in 

morbidly obese candidates for bariatric surgery. 

Materials and Methods: A prospective trial of character, randomized, double-

blind crossover comparison with placebo, was carried out with 21 morbidly obese 

patients followed in the Central Army Hospital were randomized to supplementation 

of linseed meal (containing 20 g as a cereal bar) and placebo were evaluated for a 

period of 30 consecutive days with an interval of 30 days after administration of the 

bars for the subsequent reversal of the same by another 30 days. The metabolic and 

nutritional status was assessed by body mass index (BMI), waist circumference (WC) 

and hip (CH), waist / hip ratio (WHR) and biochemical measurements of glucose, lipid 

profile C-reactive protein (PCR). 

Results: The results were compared between groups by analysis of variance. 

There was a significant outcome of the PCR value of p = 0.01. Significant reduction 

in the assessment of weight, BMI, WC and WHR, with a value of p <0.05. 

Conclusion: There is a satisfactory adhesion for the consumption and 

tolerance to cereal bars, which show that eating flaxseed flour 20g/day can have 

positive effects on weight loss and PCR, which reduces future cardiovascular 

complications . 

 

KEY WORDS: obesity, polyunsaturated fatty acids and flaxseed. 
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Abreviación  

 

 

A  Altura  

M CI  Medida de la cintura  

M CA  Medida de la cadera    

 CT  Colesterol total 

DM  Diabetes mellitus 

 HDL-C  Lipoproteína de alta densidad  

IMC   Índice de masa corporal  

LDL   Lipoproteína de baja densidad 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

P  Peso  

PCR   Proteína C reactiva  

RCC   Relación cintura- cadera  

TG  Triglicéridos  

VET   Valor energético total  
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Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una 

enfermedad en la que el exceso de grasa acumulada puede llegar a niveles que 

pueden afectar la salud humana. Se caracteriza universalmente por el Índice de 

Masa Corporal (IMC) y la OMS aprobó en 1997 el índice como una medida de 

referencia para la obesidad. Por lo tanto, la obesidad divide en tres niveles: nivel I 

con un IMC 30,0 a 34,9 kg/m2, el grado II 35 a 39,9 kg/m2 y por encima de 40 

kg/m2, grado III o mórbida. 1 

En los últimos años, la obesidad mórbida ha despertado gran interés de un 

gran número de investigadores, en particular con respecto a los cambios 

metabólicos y nutrientes normalmente presentes en estos pacientes. Esta forma de 

la obesidad se asocia con múltiples comorbilidades, tales como: hipertensión, 

diabetes mellitus (DM), dislipidemia, entre otros, y muchos estudios han llevado a 

cabo para el desarrollo de modalidades terapéuticas que tienen un impacto en la 

reducción del peso de estos pacientes. 2,3 

Los estudios han demostrado que muchos de los biomarcadores inflamatorios 

son fuertes factores de riesgo cardiovascular futuro, tanto en sujetos sanos y en 

aquellos que tienen enfermedad cardiovascular.4 Muchos estudios se han realizado 

para identificar nuevos indicadores de riesgo cardiovascular. La proteína C reactiva 

(PCR) ha despertado gran interés de muchos investigadores.5,6 Esta proteína se 

asocia con la gravedad y el pronóstico de la aterosclerosis como la ocurrencia de 

eventos clínicos, y se considera un factor de riesgo independiente para enfermedad 

arterial coronaria, con plasmático importancia similar a la del colesterol.7 

Sin embargo, el valor profiláctico y terapéutico de los alimentos funcionales 

está empezando a ser reconocido. Las experiencias clínicas más consistentes, se 

refieren a los ácidos grasos poliinsaturados omega-3, anti-inflamatorias y 

propiedades inmunomoduladoras que se reiteran desde hace décadas, y entre estos 

alimentos que pueden ser considerados funcionales se encuentra la linaza.8,9    
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Este estudio tiene como objetivo evaluar la acción terapéutica de la linaza en 

la reducción del peso y la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular en 

los candidatos con obesidad mórbida la cirugía bariátrica. 

 

Material y Métodos 

Características del estudio 

Se trata de un estudio clínico de carácter prospectivo, aleatorizado, doble 

ciego, placebo-controlado. Realizado en el Hospital Central del Ejército y la 

Universidad Federal Fluminense, con la aprobación del Comité de Ética en 

Investigación del Hospital Universitario Antônio Pedro, con el asesoramiento del 

proyecto de investigación / CEP-CMM/HUAP 034 / 2010. 

 

La obtención de semillas y harina de linaza 

Las muestras de semillas de linaza fueron utilizadas de la marca Armazém 

Ltd. 

La harina de linaza se obtiene moliendo las semillas frescas en una licuadora 

hasta su homogeneización, después de este proceso de la harina es tamizada, que 

es pesada y se utiliza para la fabricación de barras de cereal.  

 

Estudio de la población 

- Selección 

Se llevó a cabo con los candidatos a cirugía bariátrica con obesidad mórbida 

que son tratados como pacientes ambulatorios, la Sección de Nutrición y Dietética 

del Hospital Central del Ejército a través de un grupo multidisciplinario de la 

obesidad mórbida. Estos pacientes tienen obesidad como diagnóstico principal, con 

o sin comorbilidades como la dislipidemia, la diabetes mellitus y la hipertensión y, 

entre otros. 
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Los pacientes interesados en participar en el estudio firmado voluntariamente 

el instrumento de consentimiento. 

 

- Entrevista inicial 

Inicialmente, los pacientes fueron informados sobre el propósito del estudio y 

han aclarado sus dudas. Entonces, el instrumento de consentimiento se presentó. 

Los que aceptaron y firmaron el consentimiento informado se evaluaron los criterios 

de inclusión y exclusión. De los pacientes que cumplían los requisitos de estos 

criterios, la evaluación clínica se llevó a cabo mediante la cumplimentación de un 

formulario que se identificó como protocolo momento 1(antes de la suplementación o 

placebo) y momento 2 (después de la suplementación o placebo). 

 

- Criterios de inclusión y exclusión 

Los pacientes de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 65, que 

componen el grupo multidisciplinar de la obesidad candidatos para la cirugía 

bariátrica, que tienen un IMC ≥ 40 kg/m2 y que se encontraban en el 

acompañamento nutricional convencional por lo menos un mes antes aleatorización. 

El estudio excluyó a los pacientes que permanecieron más de 7 días sin barra 

de cereales que consumen y que: Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica, 

esteroides anti-inflamatorios o no, los antibióticos o agentes inmunomoduladores, el 

tabaquismo, la cáncer con quimioterapia o radioterapia y la cirugía o la 

hospitalización en los últimos 30 días. 

 

- Desarrollo de un ensayo clínico 

El desarrollo del ensayo clínico consistió inicialmente en una ficha en cada 

etapa del estudio, que consistía en los registros de identificación, clínicos, dietéticos, 

antropométricos y de laboratorio. 
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Evaluación de la dieta y la clínica consistió en el registro de las 

comorbilidades, la historia de la enfermedad actual, la historia clínica, la historia 

familiar (enfermedad en familiares de primer grado: padres, hermanos), el uso de 

medicamentos, registro alergia a los alimentos, la función intestinal, la actividad 

física, el acompañamento por el equipo multidisciplinario y nutricional, orientación 

nutricional, control de peso, el uso de fibras (como suplementación). 

La evaluación antropométrica, consistió en evaluar el peso (P), altura (A) y la 

medición de la cintura (MCI), de la cadera (MCA) y la relación cintura / cadera 

(RCC). 

Para determinar el IMC, se llevó a cabo mediante el uso de la fórmula que 

relaciona el peso (kg) a la altura al cuadrado (m) y para estas mediciones, se utilizó 

una báscula antropométrica de la marca Filizola, con capacidad máxima de 300 Kg y 

dividida por graduación100g y una varilla tira de metal con una escala de 0,5 cm, 

siendo adoptado como punto de corte para clasificar el estado nutricional de los 

recomendados por la OMS (Tabla 1). Estas mediciones se realizaron con los sujetos 

en posición ortostática, con los piés descalzos y unidos. 

La medición de la MCI se midió utilizando una cinta métrica y elástica. Se 

obtuvo en la altura de la cicatriz umbilical. El punto de corte de esta medida indica el 

riesgo de comorbilidades según la OMS (1998), y el corte de 102 cm para los 

hombres y 88 cm para las mujeres. 

La RCC variable se obtiene dividiendo los valores encontrados por el MCI 

/MCA. Se considera de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, los resultados de 

mayor o igual a 0,8 a 1,0 para hombres y mujeres.  La MCA fue obtenida mediante la 

medición de la región de la cadera, la zona de mayor bulto sin comprimir la piel. 

Las pruebas de laboratorio se realizaron en etapas, antes y después de cada 

administración de la barra de cereal, con el paciente en ayunas por un período de 12 

a 14 horas. Todas las muestras fueron realizadas por el Instituto de Biología del 

Ejército , que se midieron los niveles de glucosa en plasma, triglicéridos (TG), 

colesterol total (CT) y sus fracciones: lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y proteína C-reactiva (PCR). 
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La glucemia en ayunas superior a lo normal se consideró aquellos con valores 

≥ 100 mg / dl, de acuerdo con la American Diabetes Association. 10 Para la PCR y el 

perfil lipídico se consideró superior a lo normal, los valores de CT: ≥ 200 mg / dl, 

LDL-C: ≥ 100 mg / dl, HDL-C: ≤ 40 mg / dl en hombres y ≤ 50 mg / dl para mujeres , 

TG: ≥ 150 mg / dl, PCR> 5 mg / L, de acuerdo con la Sociedad Brasileña de 

Cardiología. 

La práctica de actividad física regular, lo que determina la presencia o 

ausencia de un estilo de vida sedentario se clasifica de acuerdo con la 

recomendación de la Oficina de Información Internacional de lípidos América (ILIB) 

América11, que consta de 20 a 30 minutos de actividad aeróbica 3-5 veces por 

semanas para llegar a 60 a 90% de acondicionamiento vascular grandes. Los 

pacientes que no cumplen esta recomendación se considera sedentaria. 

 

- Descripción de un ensayo clínico 

Fueron incluidos de forma consecutiva a 21 pacientes que forman el grupo de 

obesos, asesoramiento nutricional eran estables durante al menos un mes antes de 

la aleatorización. Los pacientes fueron aleatorizados de manera doble ciego cruzado 

para recibir las barras de cereales  placebo y suplementada con harina de linaza 

(que contiene 20 g de harina de linaza / día). Fueron evaluados por un período de 30 

días consecutivos con un intervalo de 30 días después de la administración de los 

suplementos o placebo para el posterior cambió de la misma durante más de un 

período de 30 días. 

Un profesional del equipo multidisciplinario que no está directamente 

involucrado en el estudio,  hizo la aleatorización codificando cual es la barra 

administrada al paciente en cada etapa. El contenido de la barra, era desconocido 

para todos los participantes en el estudio y los profesionales del equipo 

multidisciplinario. 

El uso de  harina como suplementación de fibra fue suspendido un mes antes 

del inicio del estudio, quedando sólo como suplementación de fuente de fibra la 

barra de cereal. 
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El consumo de calorías recomendada se mantuvo durante las fases del 

estudio, basado en la distribución relativa de los macronutrientes en relación al valor 

energético total (VET), los valores de referencia para la variación aceptable de la 

distribución de macronutrientes (Aceptable macronutrient distribuition range- AMDR) 

: hidratos de carbono-45% a 65%, 10% de proteína y 35% de lípidos del 20% al 35% 

de VET12, así como la ingesta de colesterol de la prescripción de la dieta se basa de 

acuerdo con limitar la ingesta de 200 mg / días y las grasas saturadas, grasas 

monoinsaturadas y poliinsaturadas se basaron en conformidad con la 

recomendación de <7%,> 20% y> 10% de las calorías totales, respectivamente, 

como la Sociedad Brasileña de Cardiología.13 

Se le entregó una ficha de control de consumo para cada participante con el 

fin de cuantificar el consumo diario de barras de cereales. 

 

- El análisis estadístico 

Los datos sobre las características del paciente se almacenan en una base de 

datos utilizando el programa Excel, Microsoft Office y el análisis estadístico se 

realizó con S-Plus 8.0. 

Los datos se presentan como media ± desviación estándar. Los resultados se 

compararon entre grupos mediante análisis de varianza. El valor de p fue 

significativo en p <0,05. 

 

Resultados 

Se evaluaron 21 pacientes adultos, en el cual 20 (95%) eran del sexo 

femenino  y 1 (5%) era del sexo masculino con una edad media de 46 años que va 

desde 29 años a 62 años. Mediana altura se encuentran en este grupo fue de 1,59 

cm (mínimo de 1,46 cm y 1,80 cm como máximo). La energía total (VET) se calculó 

en un promedio de 1557 kcal / día (mínimo de 1200 kcal / día y un máximo de 2.000 

kcal / día) y seguimiento nutricional promedio de 4 meses, que van desde 1 mes 

hasta 24 meses (Tabla 2). 
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Se observó en 100% el grupo estudiado, la ausencia del hábito de fumar, 

evaluado por el uso diario de cigarrillos. 

La actividad física fue observada por tres pacientes, prevaleciendo el 

sedentarismo en este grupo (18 pacientes). Entre los voluntarios considerados 

activos, las actividades más populares fueron caminadas. 

Además de la obesidad, compuesto de 100% del grupo de estudio se destaca 

como comorbilidades asociadas son más frecuentes, la hipertensión y la 

dislipidemia. El uso de medicamentos para la hipertensión, dislipedemia y diabetes 

mellitus en el grupo se identificó en 62%, 24% y 19% respectivamente. 

Todos los pacientes informaron de que ya habían realizado intento de pérdida 

de peso con dieta (que no fue investigada) y 16 pacientes (76%) ya utiliza la terapia 

con medicamentos bajo supervisión médica. Se ha observado casos: 

colecistectomía (4 casos), la tiroidectomía (2 casos), apendicectomía, histerectomía, 

cáncer de mama.  

De los pacientes, 19 pacientes (90,0%) informaron de un caso de hipertensión 

en la familia, 09 (43%) con DM tipo 2, 08 (38%) obesos, 05 (24%) dislipidemia, 04 

(19%) infarto agudo de lo miocardio y 03 (15%) de un derrame cerebral.  

Todos los pacientes toleraron el consumo de barras de cereales sin molestias 

gastrointestinales o de otro tipo.  

El estado nutricional se evaluó mediante el P, IMC, MCI, MCA y la RCC antes 

y después de cada etapa del estudio, como se puede apreciar en la Tabla 3. 

Reducción significativa en la evaluación de P, IMC, MCI y RCC, con un valor de p 

<0,05. El promedio de estas calificaciones se redujeron en 1%, valor p = 0,009; 

0,017; 0,001 y 0,038, respectivamente. 

La tabla 4 muestra el estado metabólico que fue evaluado por las mediciones 

bioquímicas de la glucosa en ayunas, perfil lipídico y la PCR. Se nota un resultado 

significativo de PCR con un valor de p = 0,01, una reducción del 10% de su nivel de 

grupo de la linaza (Figura 1). 
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Se observa que los valores medios generalmente son normales, pero en 

algunos casos el límite superior, o ligeramente superior a los límites aceptables, 

sobre todo los niveles de LDL y PCR. No se observaron variaciones significativas, 

con la excepción de PCR que ha disminuido durante la linaza. Glucosa en la sangre, 

el colesterol total, LDL y trigliceridos tendieron a disminuir, una reducción de sus 

niveles de 4%,1%,3% y 1% respectivamente, pero evidencia estadística no se 

cumplió. 

 

Discusión 

En este estudio, todos los pacientes tenían un IMC ≥ 40 kg/m2, que 

caracteriza a la obesidad mórbida en este grupo y el 38% informó historia familiar de 

la obesidad. La  historia familiar es un factor de riesgo para enfermedad 

cardiovascular y que aumenta cuanto más cerca el grado de parentesco en relación 

con el miembro de la familia. 

Según Amodeo y Lima (1996), una correlación negativa se observó en 

relación con la presencia de comorbilidades en los pacientes obesos, causando un 

rápido envejecimiento de los vasos, lo que aumenta el riesgo de eventos 

cardiovasculares. En este estudio, en relación con historia de la enfermedad actual, 

se puede considerar que los voluntarios estaban en el proceso, así como la 

obesidad en este grupo también tenía un historial de hipertensión (62%), dislipemia 

(24%) y diabetes mellitus ( 19%).  

Medición de MCI por encima de los valores de referencia (> 88 cm para las 

mujeres y 102 cm para los hombres) fue un importante factor de riesgo de 

enfermedad cardiovascular en este grupo, ya que la media en el grupo de la linaza 

fue 120,4 cm y la grupo placebo fue de 121,9 cm, mostrando que esta medida 

estaban por encima de los niveles recomendados. Un estudio con mujeres 

americanas15 negras,  evaluó que la MCI fue la medida antropométrica que mejor se 

correlacionó con la distribución de la grasa visceral. El exceso de grasa abdominal, 

que puede ser evaluado mediante la medición de MCI, tiene un mayor capacidad  de 

predicción que la masa corporal total para infarto agudo de miocárdio y accidente 

cerebrovascular. 



 97    

 

Los resultados referentes a RCC muestran valores de este parámetro por 

encima del patrón de referencia OMS (1997), con promedios de ambos grupos de 

0.9, lo que demuestra un alto riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En el 

estudio de Lerário (2002), se realizó un análisis de la capacidad de predicción de la 

adiposidad central, en el cual la RCQ reveló que la grasa abdominal es un factor de 

riesgo de enfermedades asociadas con enfermedad cardiovascular. 

La literatura señala una asociación positiva entre la PCR y el IMC, muestra 

que los individuos obesos tienen altas concentraciones de esta proteína, lo que 

demuestra un estado de inflamación sistémica en la presencia de obesidad.17 Pieroni 

(2003) investigó los niveles de PCR y el grado de obesidad en 992 sujetos sanos y 

se verificó un aumento progresivo en la cantidad de proteínas con el aumento del 

índice de masa corporal en las mujeres. También los resultados de este estudio 

mostraron una correlación estadísticamente significativa entre estos parámetros. 

Fue observado que hubo una reducción en los niveles promedio de glucosa 

en la sangre, CT, LDL-C y TG en el grupo de linaza, esto no fue suficiente para 

alcanzar los valores normales en todos los pacientes y el 28%, 23%, 28% y el 23 de 

%, respectivamente, aún se detectaron anormalidades en la glucosa en la sangre y 

el perfil lipídico. Un meta-análisis evaluando el efecto de la pérdida de peso en los 

niveles plasmáticos de lípidos en los pacientes obesos con altas concentraciones de 

lipoproteínas se indica, con base en los resultados de 70 ensayos clínicos, que por 

cada 1 kilogramo (uno) de la pérdida de peso, la CT disminuyó en 2,0 mg / dl, LDL-L 

se redujo en 0,8 mg / dL, los niveles de TG disminuyeron en 0,6 mg / dl y el HDL-C 

aumentó en 0,35 mg / dl cuando se mide peso corporal estable, pero se redujo en 

0,27 mg / dl cuando se mide en pérdida de peso activa, el efecto beneficioso de la 

pérdida de peso sostenida perfil lipídico.19 

Entre los beneficios asociados con el consumo de la linaza, lo más destacado 

es su efecto en la reducción del riesgo cardiovascular. El uso de 20 gramos de 

linaza en pacientes hiperlipidémicos durante 60 días mostraron cambios en los 

factores de riesgo cardiovascular, con una reducción significativa del colesterol, LDL 

y triglicéridos.20 En este estudio no se observaron cambios significativos de LDL y 

HDL. El tratamiento con omega-3 los ácidos grasos no mostró influencia sobre el 

colesterol HDL y LDL. 21,22 La investigación realizada por Bloedon y Balikai (2008) 
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mostró un efecto negativo del alto consumo de la linaza en los niveles de HDL, 

cuando se les ofrece una dosis de 40g/dia.  

En este estudio, los valores medios para concentraciones séricas de PCR 

fueron 7.0 mg / L, y el 66% de los pacientes tenían valores de esta proteína son 

consideradas de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Según la clasificación de 

Ridker, sin embargo, hay resultado significativo de la PCR,  presentando una 

reducción del 10% de su nivel de grupo de la linaza.  

En un estudio realizado por Faintuch (2006), 30 g / día de harina de linaza de 

oro fueron administradas, la misma cantidad de harina de yuca durante dos 

semanas en un grupo de obesos candidatos a cirugía bariátrica (n = 40) Hospital de 

Clínicas de Sao Paulo. El peso corporal y los índices bioquímicos de las personas 

que recibieron la harina de linaza se mantuvo estable, sin embargo, hubo una 

reducción significativa de proteínas de fase aguda (proteína C reactiva y 

seroamilóide). Es común en los pacientes obesos los valores de proteínas de fase 

aguda se encuentran por acima de los valores considerados normales, con las 

consecuencias cardiovasculares y metabólicas no son deseables. 

 

Conclusión 

La barra de cereal procesada con  harina de linaza se inscribe en el concepto 

de alimento funcional, ya que en su formulación contienen componentes 

beneficiosos que contribuyen al mantenimiento de la salud. El consumo de 

pertenencia satisfactoria y la tolerancia a las barras de cereal dado con 20g/día de 

harina de linaza señalaron efecto terapéutico beneficioso de la administración de la 

reducción de peso a corto plazo y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en 

individuos con obesidad mórbida mediante la reducción de los marcadores 

inflamatorios - proteína C-reactiva. 
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Tabla 1: Clasificación de la obesidad según la OMS, 2000.  

Clasificación IMC (Kg/m2) Riesgo de Co-morbilidades 

Bajo peso < 18,5 Bajo 
 

Normal  
 

18,5 – 24,9 Promedio 
 

Sobrepeso/Pré-
obesidad 

25,0 – 29,9 
 

Elevado 
 

Obesidad grado 1 
 

30,0 – 34,9 
 

Moderado 
 

Obesidad grado 2 
 

35,0 – 39,9 
 

Grave 
 

Obesidad grado 3 ≥ 40,0 
 

Muy grave 
 

Fonte: JAMES, GIBSON e CLELAND, 2004. 
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Tabla 2: Características de los individuos evaluados 

Sexo N (%) 
F 
M 

 
20 (95%) 
1 (5%) 

 

Edad- años media  
(variación) 

46 (29-62)  

Altura (cm) 1,59 (1,46- 1,80)  

VET- Kcal/día (variación) 1557 (1200- 2000)  

Tiempo de seguimiento de la 
nutrición (variación) 

meses (1- 24)  
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Tabla 3:  Valores medios de los parámetros nutricionales 

Determinación Linaza 
Inicial 
X ± DP 

Linaza 
Final 
X ± DP 

Placebo 
Inicial   
X ± DP 

Placebo 
Final 
X ± DP 

Peso (kg) 107,2 ± 19,3 105,9 ± 18,6* 108,6 ± 18,3         108,1 ± 18,0 

IMC( kg/m2 ) 42,0 ± 4,4 41,5 ± 4,2* 42,6 ± 4,3 42,5 ± 4,5 

MCI (cm) 120,9 ± 9,6 119,9 ± 9,4* 121,9 ± 11,3 121,9 ± 11,3 

MCA(cm) 129,1 ± 7,8 128,9 ± 7,8 131,2 ± 9,4 131,3 ± 9,3 

RCC 0,93 ± 0,06 0,92 ±0,062* 0,92 ± 0,05 0,92 ± 0,05 

(*) P < 0,05 en respecto a lo valor inicial; 

MCI- Medida de la cintura;  MCA- Medida de la  cadera; RCC- Relación 

cintura- cadera 
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Tabla 4: Valores medios de las pruebas bioquímicas del grupo de la linaza y el 

placebo. 

 

Determinación Linaza 
Inicial 
X ± DP 

Linaza 
Final 
X ± DP 

Placebo 
Inicial 
X ± DP   

Placebo 
Final 
X ± DP 

Glicemia (mg/dL) 97.8 ± 19,1 94 ± 21,2 95,09 ± 17,4 95,3 ± 20,8 

CT (mg/dL) 190,6 ± 37,8 187,1 ± 35,6 189,1 ± 35,2 184,7 ± 36,5 

LDL (mg/dL) 114,0 ±33,2 109,8 ± 35,2 108,8 ±30.1  106,2 ± 28,4 

HDL (mg/dL) 46,6 ± 5,1 47,7 ± 4,2 48,9 ± 6,0 47,3 ± 5,5 

TG (mg/dL) 149,8 ± 57,1 148,0 ± 64,2 153,3 ± 66,5 152,0 ± 63,3 

PCR (mg/L) 7,0 ± 4,1 6,0 ± 3,0* 7,0 ± 3,8 6,8 ± 3,3 

(*) P < 0,05 en respecto a lo valor inicial; 
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Figura 1: Comparación de la PCR (mg/L) entre los grupos linaza e 

placebo.*Significancia estadística al nivel de p<0,05. 
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10.6 PATENTE 
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