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Resumo 

 

Atualmente, devido à alta prevalência da obesidade, há interesse constante nas investigações 

sobre compostos bioativos como adjuvante no tratamento do sobrepeso e da obesidade e suas 

comorbidades. Mulheres no período pós-menopausa, pela influência hormonal, tendem a 

ganhar peso, principalmente com aumento de gordura visceral. A canela (Cinnamomum 

verum) é uma especiaria fonte de polifenóis, que vem sendo utilizada em estudos que 

demonstram o seu impacto não apenas nos aspectos antropométricos como também nos 

bioquímicos e metabólicos. A maioria destes estudos é com animais experimentais e em 

populações mistas, sendo pouco o número de relatos na literatura com mulheres no período da 

pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi 

avaliar o impacto da suplementação com canela nos parâmetros antropométricos, de 

composição corporal, bioquímicos e a frequência de Síndrome Metabólica (SM) de mulheres 

na pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade. Foi realizado um estudo longitudinal 

randomizado, duplo-cego, controlado por placebo com mulheres na pós-menopausa com 

sobrepeso ou obesidade. As voluntárias foram suplementadas com 2g por dia de canela (n = 

15) ou placebo (n = 15), durante oito semanas. Medidas antropométricas, de composição 

corporal, glicemia, perfil lipídico foram avaliadas antes e após a intervenção. Os grupos se 

apresentaram homogêneos em suas características basais. Após a intervenção o grupo placebo 

(GP) apresentou aumento significativo da glicemia de jejum (p = 0,006), do peso (p = 0,001), 

do índice de massa corporal (IMC) (p = 0,001), da massa magra (p = 0,017) e da massa gorda 

(p = 0,006), alterações não observadas do grupo canela (GC). Quanto ao perfil lipídico, ambos 

os grupos apresentaram aumento de CT (GC p = 0,005 e GP p < 0,001) e do LDL-c (GC p = 

0,003 e GP p < 0,001), e somente o GC demonstrou redução de HDL-c (p = 0,003). Quando 

avaliada a frequência de SM verificou-se alta prevalência em ambos os grupos, tanto antes 

quanto após a intervenção, sem ocorrer, no entanto alteração significativa em sua frequência 

no curso do estudo. Concluímos que a canela proporcionou um efeito protetor quanto ao ganho 

de peso e massa corporal, além de prevenir o aumento da glicemia de jejum das mulheres pós- 

menopausadas deste grupo, sem, no entanto, alterar o perfil lipídico e a frequência de SM.  

Palavras-chave: canela, pós-menopausa, obesidade, dislipidemia, diabetes mellitus, síndrome 

metabólica. 
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Abstract 

 

Currently, due to the high prevalence of obesity, there are constant interest on investigations 

about bioactive compounds in the help to treatment overwheight or obesity and theirs 

comorbidities. Women in postmenopausal period, by hormonal influence, tend to get weight, 

mainly increasing the visceral fat. The cinnamon (Cinnamomum verum) is a spice source of 

polyphenols, which it´s been used in studies to demonstrate the impact not only in the 

anthropometric aspects but also in the biochemical and metabolic ones. The maiority of these 

studies are with experimental animals and mixed populations, but there are no reports in the 

literature with women in the postmenopausal period with overweight or obesity. In this 

context, the aim of the present study was to evaluate the impact of cinnamon suplementation in 

the anthropometric parameters, body composition, biochemicals and the frequency of 

metabolic syndrome (MS) in the women who are on postmenopausal period with overweight 

or obesity. A randomized, double-blind, placebo-controlled, longitudinal study was conducted 

in postmenopausal women with overweight or obesity. The volunteers were supplemented 

with 2 grams of cinnamon per day (n = 15) or placebo (n = 15), during eight weeks. 

Anthropometric measures, of body composition, blood glucose and lipid profile, were 

evaluated before and after the intervention. The groups presented themselves homogeneous in 

their basal characteristics. After the intervention the placebo group (PG) presented a significant 

increasing of fast blood glucose (p = 0,006), weight (p = 0,001), body mass index (BMI) (p = 

0,001), lean mass (p = 0,017) and the fat mass (p = 0,006), no changes in the cinnamon group 

(CG). About the lipidic profile, both groups presented increase CT (GC p = 0,005 e GP p < 

0,001) and LDL-c (GC p = 0,003 and GP p < 0,001), and merely the CG demonstrated 

reduction of HDL-c (p = 0,003). When the MS frequency was evaluated it was noted the high 

prevalence in both groups, as before as after the intervention whithout occuring, however 

significant change in their frequency during the study. We concluded that the cinnamon 

provided a protector effect, regarding weight gain and body mass gain, in addition to 

preventing the increase of fasting glycemia of postmenopausal women of this group, whitout, 

however changing the lipid profile and the frequency of SM.  

Key-words: cinnamon, postmenopausal, obesity, dyslipidemia, diabetes mellitus, metabolic 

syndrome. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da última metade do século 20, modificações demográficas e tecnológicas 

determinaram alterações no consumo alimentar e no estilo de vida das populações de diversos 

países, em especial naqueles em desenvolvimento, como o Brasil. Essas transformações 

caracterizam o processo da transição nutricional retratada por distúrbios de excesso de peso, 

concomitantemente com o aumento da prevalência de obesidade (LEAL et al., 2012). 

As mulheres apresentam diversas características que são apontadas como principais 

motivos para o surgimento da obesidade (ALMEIDA et al., 2011), que podem estar 

relacionados a fatores econômico, social e físico (STURM & AN, 2014). Contudo, no período 

da pós-menopausa, ocorrem importantes alterações fisiológicas, como o declínio da produção 

de estrogênio, tornando as mulheres mais vulneráveis às doenças coronarianas, devido às 

consequentes alterações que ocorrem no perfil lipídico (LOBO, 2013), sendo esta redução 

hormonal determinada como uma das principais causas da obesidade feminina neste período 

(SUTTON-TYRRELL et al., 2010). A obesidade predispõe à várias doenças, como a diabetes 

mellitus do tipo 2 (DM2), acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), alguns tipos de câncer, além das doenças cardiovasculares (DCV) (KWAN et al., 

2017).  

As DCV são as principais causas de morbidade e mortalidade em mulheres no período 

da pós-menopausa em todo o mundo (LOBO, 2013), especialmente acima dos 50 anos, com 

prevalência de 41,3%, representando um risco maior de mortalidade do que por câncer de 

mama (MOLZ & POLL, 2013). Além disso, a chance de ocorrência da DM2 cresce com o 

amadurecimento da mulher, porém aparece fortemente correlacionado a outros fatores, tais 

como obesidade e sedentarismo (SANTEN et al., 2010; PARDINI, 2014). 

Devido ao aumento do risco cardiovascular, pesquisas vêm sendo realizadas 

investigando estratégias não farmacológicas e de fácil acesso para diminuir a incidência das 

DCV. Nesse contexto, alguns estudos consideram a canela como potencialmente benéfica por 

suas atividades já descritas, na regulação da glicemia em jejum (KHAN et al., 2003; AKILEN 

et al., 2010; LU et al., 2012; JAIN et al., 2017) e perfil lipídico (KHAN et al., 2003; JAIN et 

al., 2017), além de sua atuação relevante na composição corporal, podendo influenciar na 

redução de peso corpóreo e massa corporal (AKILEN et al., 2010; JAIN et al., 2017). Estudos 

têm sido realizados sobre os efeitos da suplementação com canela na glicemia, perfil lipídico, 

redução da gordura corporal, e sensibilidade à insulina, componentes estes da síndrome 

metabólica (SM) (KHAN et al., 2003; ZIEGGENFUSS et al., 2006; AKILEN et al., 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sutton-Tyrrell%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20427327
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Por outro lado, são poucos os estudos específicos com mulheres na pós-menopausa não 

diabéticas, o que torna o presente estudo inédito. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho avaliou o impacto da suplementação com 

canela na composição corporal, glicemia e perfil lipídico, de mulheres com sobrepeso ou 

obesidade no período da pós-menopausa. 

Os resultados da pesquisa poderão auxiliar desde a prática clínica até a elaboração de 

políticas e programas de alimentação e nutrição no combate e controle da obesidade na 

mulher como importante problema de saúde pública. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 O tratamento nutricional do sobrepeso ou da obesidade com o uso de alimentos 

funcionais tem sido alvo de publicações científicas. Estudos com canela em humanos e em 

animais experimentais vêm mostrando os potencias efeitos desta especiaria e sua influência na 

composição corporal, glicemia e lipídios séricos. No entanto, não existem relatos na literatura 

quanto à suplementação com canela (Cinnamomum verum) no controle da obesidade e suas 

alterações metabólicas, cuja população seja mulheres pós-menopausadas, o que sublinha o 

ineditismo da presente pesquisa. As mulheres no período da pós-menopausa são um grupo 

vulnerável as características da SM, devido às alterações metabólicas advindas dessa fase da 

vida. 

 Dentro deste contexto, a suplementação com canela pode ter resultados positivos, 

devido a presença dos polifenóis em sua composição e, além disso, seu custo é pequeno, 

podendo ser utilizada no tratamento preventivo ou como adjuvante de medicamentos, como 

hipoglicemiantes e hipolipemiantes orais, contribuindo de forma importante para a saúde não 

somente da mulher no período da pós-menopausa, mas da população em geral. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Obesidade 

 A obesidade pode ser definida como o excesso de gordura corporal, resultante do 

consumo alimentar em abundância e redução do gasto energético (CRISTÓVÃO et al., 2011) 

e, segundo a World and Health Organization (WHO, 2012), é determinada pelo índice de 

massa corporal (IMC)  ≥ 30 Kg/m2. É considerada uma doença crônica, resultante da interação 

de fatores genéticos e do meio ambiente e, na mulher, está relacionada a diferentes fatores 

como a infertilidade, depressão, distúrbios alimentares, baixa auto-estima, HAS, dislipidemias, 

infarto e algumas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como DM2, DCV e alguns 

tipos de câncer (MARUCCI et al., 2008; HORTA et al., 2013; JENSEN et al., 2013). 

 A prevalência do sobrepeso e da obesidade vem aumentando em larga escala (NCD 

RISK FACTOR COLLABORATION, 2016) e, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) acometem grande parte da população, 17% com sobrepeso e 51% com obesidade 

(OMS, 2014), sendo considerado um grande problema para a saúde pública mundial 

(FINKELSTEIN et al., 2009). Segundo a OMS, em 2016 mais de 1,9 bilhões de adultos 

encontravam-se com sobrepeso em todo o mundo. Destes, mais de 650 milhões eram obesos 

(WHO, 2012). 

 Dados mostram que a quantidade de adultos acima do peso subiu nas últimas três 

décadas e está quatro vezes maior em países em desenvolvimento. Em 2014, 11% dos homens 

e 15% das mulheres com 18 anos ou mais, em todo o mundo, eram obesos (WHO, 2014). 

 Um estudo realizado em 2014 verificou que dos 200 países situados na Ásia, África, 

Europa e América Central, a obesidade severa em mulheres maiores de 18 anos foi superada 

em 135 países, relatando um total de 375 milhões de mulheres obesas em todo o mundo (NCD 

RISK FACTOR COLLABORATION, 2016).    

 No Brasil, a pesquisa nacional de saúde (IBGE, 2013) descreveu que 82 milhões de 

brasileiros apresentam excesso de peso, representando mais da metade da população (56,9 %), 

indicando uma prevalência de 58,2% no sexo feminino e 55,6% no sexo masculino. A 

obesidade foi diagnosticada em 24,4% das mulheres, quando comparada com a pesquisa 

realizada em 2010, pelo Programa de Orçamento Familiar (POF 2008-2009), foi possível 

observar um aumento da obesidade nas mulheres, que anteriormente 16,9% apresentavam o 

diagnóstico de obesidade.  

 No período da pós-menopausa, a obesidade associa-se com o envelhecimento, o estilo 

de vida e aos hábitos alimentares (DREWNOWSKI & SPECTER, 2004), que favorecem o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finkelstein%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19635784
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aparecimento de doenças, como a resistência à insulina, HAS, dislipidemias, além de maiores 

chances de ocorrência de esteatose hepática e alguns tipos de câncer e doenças coronarianas 

(MELO, 2011; CONTE & FRANZ, 2015).  

 

3.2. Alterações antropométricas e metabólicas no sobrepeso ou obesidade 

 A obesidade não é uma desordem causada por um único fator, mas sim um grupo 

heterogêneo de condições com múltiplas causas decorrentes de balanço energético positivo, 

que favorece o acúmulo de gordura, podendo estar envolvida com complicações metabólicas, 

como aumento da pressão arterial, dos níveis de colesterol e triglicerídeos (TG) sanguíneos e 

resistência à insulina. Entre suas causas, estão relacionados fatores biológicos, econômicos, 

sociais e culturais (WHO, 2014). O excesso de tecido adiposo visceral e subcutâneo estão 

diretamente associados a múltiplos fatores de risco cardiovasculares (FOX et al., 2007; LIU et 

al., 2010), marcadores de inflamação e estresse oxidativo (POU et al., 2007). 

 A obesidade é um distúrbio metabólico que está diretamente associada à ocorrência de 

resistência à insulina, aumentando o risco de DM2. O aumento de tecido adiposo é crucial 

para a redução da produção de adiponectina, que regula o metabolismo da glicose. Uma vez 

reduzida a produção de adiponectina, ocorre o aumento da sensibilidade à insulina, 

contribuindo para o desenvolvimento do DM2 (YAMAMOTO et al., 2010).  

 A DM2 é uma enfermidade sistêmica que tem por característica múltiplos distúrbios 

fisiopatológicos (DEFRONZO, 2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016b). 

É uma doença metabólica que teve seu crescimento acelerado em nível mundial e, possui 

como consequência a redução da qualidade de vida e avanço do risco de morbidade e 

mortalidade (DANAEI et al., 2011). 

 O aumento da concentração de glicose no sangue (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2016b), resultante da redução da secreção e/ou ação da insulina, característico da 

DM2 (DANAEI et al., 2011), que pode ocasionar também morte prematura, insuficiência 

renal, cegueira, risco de amputação de membros inferiores, além de aumentar o risco para as 

DCV (WHO, 2014). As DCV compreendem as doenças do coração, doenças vasculares do 

cérebro e doenças dos vasos sanguíneos e são consideradas um problema de saúde mundial 

(WHO, 2010). Essas doenças são as principais causas de morte no Brasil (WHO, 2014) e no 

mundo (WHO, 2011). Causam certa de 18 milhões de morte por ano em todo o mundo (GBD 

RISK FACTORS COLLABORATORS, 2015). 

 Uma das principais causas de morte por DCV é a aterosclerose (WHO, 2008), que é 

um processo patológico, no qual ocorre o acúmulo de gordura nas artérias, formando placas, 



 

6 

 

que podem obstruir o fluxo sanguíneo. Essas placas de gordura podem se romper e tendo 

como consequência o AVC (WHO, 2011).  

 Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento das DCV destacam-se: tabagismo, 

etilismo, sedentarismo, consumo de alimentos ricos em sódio, gorduras e açúcares, HAS, DM, 

sobrepeso ou obesidade, idade avançada, fatores psicológicos como estresse e depressão, além 

do CT elevado (WHO, 2010). 

 As alterações que ocorrem no perfil lipídico caracterizam a dislipidemia, que pode ser 

classificada pelo aumento do TG e/ou do LDL-c, além da redução do HDL-c, associada ou 

não ao aumento do TG ou do LDL-c (FALUDI et al., 2017). As dislipidemias podem ser 

advindas da genética, do estilo de vida inapropriado ou até mesmo de outras patologias e pelo 

uso de medicamentos (FALUDI et al., 2017). 

 Assim, as práticas integrativas e complementares em saúde (PICS) denominadas pela 

OMS como medicinas tradicionais e complementares (Ministério da Saúde, 2018), vem sendo 

estudada para avaliar sua eficácia, devido a seu papel fundamental no auxílio ao tratamento de 

doenças metabólicas (D’SOUZA et al., 2017), consequentemente prevenindo o aumento do 

risco das DCV (EVERT et al., 2013), juntamente com a prática de atividade física regular e 

uma alimentação equilibrada (LOBO et al., 2014). 

 

3.3 Alterações antropométricas e metabólicas em mulheres na pós-menopausa 

O processo de envelhecimento feminino é caracterizado por diversas transformações 

fisiológicas. O período da pós-menopausa é uma passagem natural que ocorre com as 

mulheres, concomitante com alterações no comportamento, além de mudanças físicas e 

hormonais (ORSATTI et al., 2008; CONTE & FRANZ, 2015).  

Essa ocasião é caracterizada pela interrupção dos ciclos menstruais, que é influenciado 

por alterações hormonais (hipoestrogenismo e hiperandrogenismo), e segundo a WHO (1996), 

este período é classificado somente após um ano de amenorréia, que é resultante da perda da 

atividade folicular dos ovários, não havendo causa clínica ou psicológica. 

 O estrogênio é responsável pelo acúmulo de gordura no tecido subcutâneo, que pode 

ser observado na região do glúteo e do fêmur. Com a menopausa, ocorre a depleção deste 

hormônio e aumento dos andrógenos, que são responsáveis pelo acúmulo de gordura 

abdominal, ocorrendo a redistribuição da gordura corporal, favorecendo o aumento da gordura 

andróide (TAO et al., 2018). E por consequência vem seguida da diminuição dos tecidos 

musculares e ósseos (ORSATTI et al., 2008). 
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O período da pós-menopausa é responsável pelas alterações fisiológicas na mulher 

(CHAGAS et al., 2015), que favorecem o surgimento ou agravo de alguns sinais, tais como a 

obesidade central, HAS, dislipidemia (NETO et al., 2010), além de resistência à insulina, 

hiperinsulinemia e DM2 (MATTHEWS et al., 2009). Mulheres na faixa etária dos 50 aos 64 

anos apresentam normalmente aumento dessas alterações metabólicas (MENDES, 2012) e, 

consequentemente, elevação significativa no risco cardiovascular (NETO et al., 2010). 

Os maiores índices de sobrepeso ou obesidade são encontrados na faixa etária de 55 a 

64 anos (VIGITEL, 2014). É quando a mulher apresenta maior pré-disposição ao ganho de 

peso. Juntamente com a interrupção da função ovariana, ocorre a redução do metabolismo e 

da massa magra (MM), além do acúmulo de tecido adiposo, aumentando assim o risco de 

obesidade e consequentemente o risco de DCV (MARUCCI et al., 2008). 

O aumento da gordura visceral no período da menopausa, devido às alterações 

hormonais (TAO et al., 2018), tem por consequência maior risco para a doença arterial 

coronariana, devido aos possíveis efeitos sobre a função cardíaca, pressão arterial e alguns 

parâmetros bioquímicos (LOBO, 2013), além de estar fortemente associada a um aumento da 

resistência à insulina, que tem por consequência um maior risco de incidência de DM2 

(MANSON et al., 2013; CERHAN et al., 2014).  

 Assim, a pós-menopausa propicia mais facilmente o aparecimento de obesidade geral 

(POLOTSKY & POLOTSKY, 2010), com o acúmulo de gordura na região abdominal 

(KOZAKOWSKI et al., 2017), podendo contribuir para o desenvolvimento da SM, a qual 

engloba o conjunto de pelo menos três patologias, como a associação entre obesidade, HAS, 

DM, dislipidemia e/ou perímetro abdominal elevado (NETO et al., 2010). 

 Desta forma, devem ser ponderados que na mulher no período da pós-menopausa 

ocorre aumento de peso, não somente pela alteração hormonal, mas também pela idade 

(KOZAKOWSKI et al., 2017), pelo hábito alimentar (LOBO et al., 2014) e pela prática 

irregular de atividade física (BRASIL, 2011). Assim, existe a busca por novos tratamentos 

adjuvantes para a promoção da saúde e a prevenção de doenças, contribuindo na qualidade de 

vida da população (ALI & KATZ, 2015).  

 

3.4 Avaliação da composição corporal 

 A avaliação da composição corporal é importante na identificação de problemas do 

estado nutricional de um indivíduo em qualquer fase da vida (ACUÑA & CRUZ, 2004). O 

índice antropométrico é muito utilizado como marcador do estado nutricional devido ao seu 

baixo custo. É rápido e de simples execução, não apresentando riscos aos usuários e sendo 
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utilizado como indicador de obesidade (HO SY et al., 2003). Uma variedade de marcadores 

antropométricos tem sido usada para avaliar o risco de doenças, principalmente as DCV 

(GONZÁLEZ et al., 2007). Dentre eles destacam-se o IMC e a circunferência de cintura (CC) 

(WHO, 1995). 

 O IMC é um indicador antropométrico utilizado em todo o mundo e é promovido pela 

WHO (WHO, 2000) como uma referência simples de obesidade na população em geral. É 

muito empregado por ser seguro, de fácil aplicação e baixo custo (WHO, 2003). É definido 

pela medida do peso (Kg) sobre a altura (m) ao quadrado (KUCZMARSKI et al., 2000). Além 

disso, o IMC é reconhecido como preditor de morbidades e mortalidade de diversas DCNTs 

(WHO, 2003). Embora esta medida esteja correlacionada com a gordura corporal total, esse 

método não identifica as diferentes distribuições de gordura corporal (GONZÁLEZ et al., 

2007; WELLS, 2014). 

 A CC é um método de fácil aplicabilidade, está altamente associada aos fatores de 

risco cardiovascular, que é uma característica que o torna o indicador de adiposidade 

abdominal mais utilizado (BROWNING et al., 2010; IMAI et al., 2012). Sua medição é bem 

simples. Com uma fita métrica flexível, o indivíduo deve permanecer parado e a fita métrica 

deve envolver o ponto médio entre a última costela palpável e a crista ilíaca (WANG et al., 

2003; JANSSEN & MARK, 2006; WHO, 2008).  

 A CC é preferencialmente mais utilizada como preditor de obesidade, pois está 

diretamente correlacionada com a adiposidade visceral e resistência à insulina, assim como 

outros marcadores de distúrbios metabólicos, tal como a dislipidemia, intolerância à glicose e 

HAS (ALBERTI et al.,2009). 

Dentre os diversos métodos de avaliação da composição corporal, utilizados para 

estimar o percentual de gordura, a absorciometria de raio X de dupla energia (DXA), é 

classificada como método de referência (PRADO & HEYMSFIELD, 2014; BANDIRALI et 

al., 2014), padrão ouro (HIND et al., 2011), no que se refere aos métodos indiretos de 

avaliação da composição corporal e quando a densidade mineral óssea é levada em 

consideração (BROWNBILL & ILICH, 2005).  

 O DXA quantifica a gordura por área, ginecóide e andróide (MAZESS et al., 1990), 

além de subdividir o corpo humano em três compartimentos: massa gorda (MG), MM e 

conteúdo mineral ósseo (NORCROSS & VAN LOAN, 2004). No entanto, é uma tecnologia 

mais difícil de ser usada, pois seu custo é elevado e exige uma equipe técnica qualificada para 

analisar as medidas (ELLIS, 2000).  
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 Neste sentido, é crescente o número de estudos e de novas abordagens terapêuticas que 

comprovem a eficácia de plantas para fins medicinais (MEDAGAMA & BANDARA, 2014). 

Estudos têm revelado que o uso de especiarias, como a canela, é seguro, ocasionando efeitos 

positivos na composição corporal (PARI & SARAVANAN, 2004; DUGOUA et al., 2007; 

CAMACHO et al., 2015). Por esta razão, a canela é considerada um alimento funcional. 

 

3.5 Alimentos Funcionais 

Os alimentos funcionais são definidos como alimentos naturais ou processados que 

contêm compostos biologicamente ativos conhecidos ou desconhecidos, que, em quantidades 

definidas, efetivas e não tóxicas, fornecem benefício à saúde, sendo clinicamente comprovado 

e documentado para prevenção, manejo ou tratamento de doenças crônicas (MARTIROSYAN 

& SINGH, 2015). 

Os benefícios providos pelos alimentos funcionais garantem a manutenção da saúde, 

pois atuam modulando a fisiologia do organismo, contribuindo assim para a redução do 

colesterol e da pressão arterial, além de diminuição dos riscos de aterosclerose, ação 

anticancerígena e hipoglicêmica e atuam estimulando o sistema imune (BASHO & BIN, 

2010).  

Dessa forma, algumas doenças crônicas, como, por exemplo, o DM e a HAS podem 

ser prevenidas com a ingestão contínua de alimentos funcionais, mesmo aqueles que já 

apresentam a doença, podendo diminuir agravos, como a prevenção de DCV, ou ainda 

prevenir contra degenerações das artérias causadas pelo aumento do CT (BASHO & BIN, 

2010). Assim, os extratos vegetais, derivados de plantas ou partes de plantas, são 

frequentemente utilizados como coadjuvantes no tratamento da obesidade, devido aos seus 

baixos efeitos colaterais (BOQUÉ et al., 2013). 

Neste sentido, investigações sobre novos compostos naturais vêm aumentando, no que 

se refere a sua influência sobre a saúde, bem como as suas aplicações potenciais para o 

desenvolvimento de novos alimentos funcionais (BOQUÉ et al., 2013). 

 Os alimentos funcionais são constituídos por compostos bioativos, que podem ser 

advindos de macronutrientes ou micronutrientes, e atuam colaborando em benefício da saúde. 

Estes compostos podem ser capazes de desempenhar funções antioxidantes e cardioprotetoras 

(KRIS-ETHERTON et al., 2002).  

Os compostos bioativos são considerados importantes no que se refere às alterações 

em vias bioquímicas e podem contribuir nos processos inflamatórios, de armazenamento de 
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gordura ou de armazenamento de energia. Podendo, assim, auxiliar na prevenção da 

obesidade, câncer, além de outras doenças crônicas (MARTIROSYAN & SINGH, 2015). 

 

3.5.1 Compostos bioativos 

Compostos bioativos são constituintes ¨extranutricionais¨ que normalmente ocorrem 

em baixas quantidades em alimentos de origem vegetal e ricos em lipídios (KITTS, 1994), e 

vem sendo intimamente explorados para avaliar seus efeitos benéficos sobre a saúde (KRIS-

ETHERTON  et al., 2002). 

Os compostos bioativos podem atuar como adjuvantes terapêuticos em doenças 

inflamatórias crônicas (GOTHAI et al., 2016), apontando efeitos protetores das dietas 

baseadas em plantas sobre as DCV e alguns tipos de câncer (KRIS-ETHERTON  et al., 2002), 

especialmente os polifenóis, que parecem modular componentes metabólicos em virtude da 

sua capacidade de influenciar algumas vias celulares e moleculares (GOTHAI et al., 2016). 

Neste sentido, pesquisadores têm mostrado interesse no papel desempenhado pelos 

compostos bioativos, que derivam de plantas ou fontes naturais, pois estes podem contribuir e 

promover a manutenção da saúde, ou até mesmo melhorar a qualidade de vida (YATES et al., 

2017). 

Uma dieta constituída de compostos bioativos em quantidades inadequadas, advindos 

de vegetais, representa um componente de risco relevante para as DCNT, sendo tão relevante 

quanto a ingestão descomedida de energia e gorduras totais (JACOBS & TAPSELL, 2007; 

HOLST & WILLIAMSON, 2008). 

Dentre os compostos bioativos, os mais abundantes são os polifenóis que possuem 

uma extensa classificação, com mais de 500 tipos conhecidos e que podem ser consumidos 

através da dieta (PÉREZ-JIMÉNEZ et al., 2010). 

 

3.5.2 Polifenóis 

Os polifenóis são um grupo que possuem múltiplas sub-estruturas de fenol, que 

consistem em um ou mais anéis aromáticos com um ou mais grupos hidroxila (FALLER & 

FIALHO, 2009). Estes compostos são metabólitos secundários de plantas e estão presentes 

em alimentos de origem vegetal (frutas, legumes, cereais, azeite e outros) (RODRIGUEZ-

MATEOS et al., 2014) e são parcialmente responsáveis pelas suas propriedades sensoriais 

(FALLER & FIALHO, 2009).  

A literatura fornece evidências de que os polifenóis podem oferecer alguma proteção 

contra o desenvolvimento de DCNT, como alguns tipos de câncer, DM, doenças 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kris-Etherton%2520PM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12566142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kris-Etherton%2520PM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12566142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kris-Etherton%2520PM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=12566142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%25C3%25A9rez-Jim%25C3%25A9nez%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20302342
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neurodegenerativa e DCV (VITA, 2005; AKILEN et al., 2010; HABAUZIT & MORAND, 

2012). Este efeito cardioprotetor parece estar relacionado ao seu efeito benéfico de combate 

ao estresse oxidativo (HABAUZIT & MORAND, 2012). Os polifenóis podem atuar, também, 

inibindo a inflamação e na melhora do perfil lipídico (ARRANZ et al., 2012). 

Nos últimos anos, o interesse tem sido focado nos efeitos biológicos dos polifenóis 

sobre a prevenção da obesidade e manifestações clínicas associadas. Parece que a 

suplementação com polifenóis reduz o ganho de peso corporal e tecido adiposo em ratos 

alimentados com uma dieta hipercalórica, impedindo assim a esteatose hepática induzida pela 

dieta (BOQUÉ et al., 2013). 

Os estudos dos polifenóis presentes na canela são de especial interesse em indivíduos 

com sobrepeso ou obesidade, sobretudo se estes apresentam alterações na glicemia de jejum, 

uma vez que os polifenóis podem atuar na sensibilidade à insulina e ter ação antioxidante 

(ZANARDO et al., 2014). 

 

3.6 Canela 

A canela é uma especiaria a base de plantas, considerada uma das mais importantes, e 

de uso muito antigo na China. Utilizada na gastronomia mundial, a canela é utilizada para dar 

cor, sabor e aroma em alimentos e bebidas (D’SOUZA et al., 2017). Seu paladar é originado 

do óleo essencial aromático (JAKHETIA et al., 2010). 

Há registros que a utilização da canela é tradicional em todo o mundo, onde tem sido 

consumida como tempero e utilizada na medicina clássica (MEDAGAMA & BANDARA, 

2014), como no tratamento de dor de dentes, combate à halitose e também auxiliando os 

processos de digestão (JAKHETIA et al., 2010; RANASINGHE et al., 2012) e, também, vem 

sendo usualmente utilizada no tratamento de doenças inflamatórias e doenças gástricas 

(SHEN et al., 2012). 

A canela da espécie zeylanicum, atualmente conhecida como verum, deriva da casca 

interna de uma árvore tropical abundante (DUGOUA et al., 2007), membro da família 

Lauraceae (SHAN et al., 2007), originária do Sri Lanka e do Sul da Índia (JAYAPRAKASHA 

& RAO, 2011). Este especiaria é obtida através da remoção da casca exterior da árvore 

(RAFEHI et al., 2012), sendo produzida em climas tropicais, quentes, úmidos e de baixa 

altitude (DUGOUA et al., 2007). Das mais de 250 classes, quatro são as principais: 

cinnamomum verum, cinnamomum burmanii, cinnamomum cássia e cinnamomum loureiroi 

(KILLDAY et al., 2011; JAYAPRAKASHA & RAO, 2011). 
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A casca da cinnamomum verum é uma fonte importante de polifenóis, é onde estão 

presentes o cinamaldeído (CAMACHO et al., 2015), considerado o principal constituinte da 

canela; e também o eugenol (JAYAPRAKASHA & RAO, 2011), além de pequenas 

quantidades de outros compostos, como o cinamato e a cumarina (BROADHURST et al., 

2000).  

A canela possui em sua composição uma grande quantidade de polifenóis. Estes 

compostos aparentemente contribuem na redução dos níveis de estresse oxidativo 

(ANDERSON et al., 2004; ROUSSEL et al., 2009). Dentre as fontes relevantes de polifenóis, 

a canela apresenta em sua composição o cinamaldeído e as proantocianidinas. O cinamaldeído 

é um composto fenólico que possui características antimicrobianas e antiinflamatórias 

(NIMJE et al., 2013), além de ter um potencial agente anti-lipidêmico e contribuir para a 

redução da glicemia sanguínea (SUBASH et al., 2007). As proantocianidinas, polifenóis 

encontrados na canela (ANDERSON et al., 2004), são compostos naturais vastamente 

achados em frutas, vegetais, nozes, sementes e flores (JAYAPRAKASHA et al., 2001). São 

consideradas antioxidantes naturais (ANDERSON et al., 2004), pois colaboram para impedir 

a oxidação de lipídios séricos, auxiliando assim na diminuição do risco de DCV, além de 

contribuírem para a redução da glicemia sanguínea (SHAN et al., 2007; LI et al., 2013).  

Devido a suas multifunções, a canela (JAYAPRAKASHA & RAO, 2011) vem sendo 

alvo de muitos pesquisadores, dentre as quais vale destacar: ação antimicrobiana (LEUNG et 

al., 2011), anti-inflamatória (SHEN et al., 2012), antioxidante (YANG et al., 2012), anti-

hipertensão (AKILEN et al., 2010), antilipidêmico e antidiabetes (JAIN et al., 2017). Além 

disso, seu consumo tem demonstrado ser seguro quando restringe-se a doses inferiores a 6g, e 

por um período de até seis semanas (ULBRICHT et al., 2011).  

 

3.6.1 Ações da canela sobre o metabolismo glicídico 

A pré-diabetes e DM são condições de elevado glicose no sangue em jejum, e está 

fortemente associada a dislipidemias e DCV. Quando considerados em conjunto, elevado teor 

de glicose no sangue, hiperlipidemia, HAS e obesidade constituem uma condição fisiológica 

potencialmente perigosa conhecida como SM (ALBERTI et al., 2009). 

A glicemia de jejum (GJ) alterada é uma classe de risco aumentada para o 

desenvolvimento do DM (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016), tal alteração 

pode ser devido a uma combinação de resistência à ação insulínica e disfunção das células β 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016a). 
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Com o intuito de contribuir na melhora dos níveis sanguíneos da glicose e resistência à 

insulina, diversos estudos têm sido realizados, e mostram os efeitos benéficos da 

suplementação com canela na regulação da glicose em humanos e também em animais 

experimentais com DM2 (KHAN et al., 2003; ZIEGGENFUSS et al., 2006; MANG et al., 

2006; LU et al., 2012). 

Em indivíduos com pré-diabetes, a suplementação com 500 mg por dia de Cinnulin 

PF®, por um período de 12 semanas, pareceu contribuir para a redução da GJ 

(ZEIGGENFUSS et al., 2006; ROUSSEL et al., 2009). A canela evidenciou potencializar o 

efeito hipoglicemiante da insulina através de regulação da captação de glicose em adipócitos 

de ratos com DM2, quando utilizados o ácido cinâmico ou o extrato de canela em doses 

diferentes (KIM et al., 2006; HAFIZUR et al., 2015). 

Em 2003 foi realizado um estudo pioneiro de suplementação com canela em humanos, 

no qual se utilizou doses de 1, 3, ou 6 gramas por um período de 40 dias. Após a intervenção, 

este estudo apresentou como resultados diminuições significativas da dose de GJ, em 

indivíduos com DM2 e dislipidemia, nas três doses utilizadas (KHAN et al., 2003). 

Desta forma, a suplementação com canela vem sendo investigada por possuir 

importante papel em relação à obesidade e, sobretudo, em pacientes com DM, porém ainda 

não há um consenso sobre quais os constituintes da canela que causam esse efeito e nem as 

vias moleculares que são conduzidas (CAMANHO et al., 2015). Os efeitos desta especiaria 

sobre o controle da glicose parecem ser, em parte, devido aos compostos duplamente ligados 

a polifenóis do tipo A (KHAN et al., 2003; ZIEGGENFUSS et al., 2006; MANG et al., 2006; 

LU et al., 2012) e também ao cinamaldeído (SHEN et al., 2012). 

Estudos mais atuais tentam descrever os mecanismos responsáveis pelos efeitos da 

canela em animais experimentais, mostrando sua eficácia na melhora da sensibilidade à 

insulina (ASKARI et al., 2014; CAMACHO et al., 2015). A administração de extrato de 

canela parece melhorar a sensibilidade à insulina e a capacidade de resposta nos tecidos 

periféricos de uma forma dependente da dose. Esta melhora na sensibilidade à insulina pode 

ocorrer mesmo quando administrada uma dieta rica em gordura, conforme mostrou a pesquisa 

realizada com camundongos (CAMACHO et al., 2015).  

Diferentes mecanismos para a estabilização da glicemia estão sendo estudados. Um 

deles mostra que os polifenóis presentes na canela estimulam a captação de glicose, e parece 

que os componentes desta especiaria pode regular a expressão de GLUT4, que é o principal 

transportador de glicose para o tecido adiposo, muscular e cardíaco (CAO et al., 2007), 

atuando como um mimético da ação da insulina através da estimulação da translocação de 
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GLUT4 (ANDERSON et al., 2004; KIM et al., 2006; CAO et al., 2007; PLAISIER, 2011). 

Outro provável mecanismo é que as proteínas que operam na via de sinalização da insulina, 

como o receptor para insulina e a proteína quinase B, em distintos tecidos como o músculo 

esquelético (QIN et al., 2003) e adiposo branco (QIN et al., 2010), sejam ativadas pela 

suplementação com canela.  

Também tem sido relatado o aumento da expressão de GLUT1, quando suplementado 

canela. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos do extrato de canela sobre o transporte de 

glicose em pacientes não insulino dependente; isto é, os seus efeitos agudos sobre a atividade 

de transporte de GLUT1. O cinamaldeído parece acionar direta ou indiretamente a atividade 

de transporte do GLUT1, mas inibe a ativação do transportador por carência de 

glicose. Assim, é provavel que a propriedade hipoglicemiante da canela não é devida aos 

efeitos do cinamaldeído no GLUT1 (PLAISIER, 2011). 

Nos últimos anos, o interesse tem sido focado nos efeitos biológicos dos polifenóis 

sobre a prevenção da obesidade e manifestações clínicas associadas. Sua suplementação 

parece contribuir de forma benéfica na composição corporal. Os estudos dos polifenóis 

presentes na canela são de especial interesse em indivíduos com sobrepeso ou obesidade, 

sobretudo se estes apresentam alterações não apenas na GJ, mas também no perfil lipídico e 

risco cardiometabólico (ZANARDO et al., 2014). 

Evidências mostram que o nível adequado de glicose sanguínea reduz o risco de 

complicações crônicas como microvasculares, neurológicas e anormalidades macrovasculares 

(SHEN et al., 2010). O uso regular de canela pode promover o metabolismo saudável da 

glicose e a sua suplementação em pacientes com DM2 fornecem evidências dos efeitos 

benéficos de algumas ações bioquímicas. Quantidades adequadas de canela, possivelmente, 

representam um meio eficaz para reduzir os fatores de risco associados com a DM2. Dessa 

forma, pacientes com DM podem fazer o uso de canela em suas preparações alimentares 

regularmente, contribuindo assim para que a glicemia sanguínea, quando em jejum, estejam 

perto de níveis normais (SURIADI et al., 2013). 

 Conforme relatado na literatura, a canela pode ser considerada um suplemento 

adjuvante promissor para a terapia de DM2, quando a hiperglicemia não pode ser controlada 

de forma satisfatória por outras estratégias, como dieta, exercício e medicação prescrita (LU 

et al., 2012). 
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3.6.2 Ações da canela sobre o metabolismo lipídico  

Os lipídeos são macronutrientes que exercem funções energéticas, estruturais e 

hormonais no organismo, conferindo sabor aos alimentos e sensação de saciedade, além de 

transportar as vitaminas lipossolúveis, sendo quase todos compostos por ácidos graxos 

(GONÇALVES et al., 2012). 

Quando consumimos grandes quantidades de lipídios, o corpo fica exposto ao excesso 

de TG e a remoção destes se torna inadequada, gerando um estado de lipemia pós-prandial, 

que está associado com as DCV (LOPES et al., 2016). 

Os efeitos da suplementação com canela parecem contribuir na melhora do perfil 

lipídico, reduzindo CT e LDL-c e aumentando HDL-c, além de levar a redução do percentual 

de gordura e aumentar a perda ponderal. Portanto, existe um interesse crescente em avaliar 

componentes dietéticos bioativos, que podem ajudar na prevenção da obesidade (KHARE et 

al., 2016). 

KHAN et al. (2003) realizaram o primeiro ensaio clínico randomizado em indivíduos 

com diagnóstico de DM2 e dislipidemia. Após 40 dias suplementando canela em três níveis 

de ingestão (1, 3 ou 6g), verificou-se que houve redução significativa nos níveis séricos de 

TG, LDL-c e CT. Após finalizar o estudo, os autores concluíram que a utilização de canela 

nas diferentes doses suplementadas foi capaz de colaborar na redução dos fatores de risco 

associados ao DM2 e das DCV (KHAN et al., 2003). 

Em animais experimentais, a suplementação com cinamaldeído, associada a uma dieta 

rica em gordura, impediu o acúmulo de lipídios e alterou a expressão genética em relação ao 

fenótipo lipolítico em linhas celulares de pré-adipócitos 3T3-L1(KHARE et al., 2016) 

e, concluindo assim que a administração de cinamaldeído preveniu o ganho de peso corporal, 

mesmo quando administrada uma dieta rica em gordura, promovendo alterações nos 

parâmetros bioquímicos relacionados com a lipólise, isto é, os níveis de glicerol e ácidos 

graxos livres. Além disso, o cinamaldeído diminuiu a interleucina 1β (IL-1β) sérica e a 

expressão do gene inflamatório no tecido adiposo branco visceral, o que prediz um bom papel 

contra a obesidade (KHARE et al., 2016).  

A suplementação com cinamaldeído pode ainda prevenir o acúmulo de gordura 

visceral, promover a lipólise, reduzir a inflamação do tecido adiposo visceral, além de 

aumentar da atividade do tecido adiposo marrom (KHARE et al., 2016). 

O tecido adiposo marrom é responsável pela termogênese. Portanto, possui capacidade 

ímpar na produção de calor, participando ativamente na regulação da temperatura corporal 

(CANNON & NEDERGAARD, 2004; TAMURA et al., 2012).  
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 A ingestão de cinamaldeído parece estimular o tecido adiposo marrom através do 

aumento da termogênese, pela proteína desacopladora tipo 1 (UCP1). Pesquisas sugerem que 

a suplementação com cinamaldeído aumenta a produção de calor, em parte, através da 

ativação de nervos simpáticos que podem contribuir para a promoção do metabolismo e 

redução do acúmulo de gordura corporal (TAMURA et al., 2012). A suplementação com 

extrato aquoso de canela também pode contribuir para o aumento da UCP1 no tecido adiposo 

marrom (SHEN et al., 2010).  

É descrito na literatura que a suplementação com canela pode reduzir os níveis de TG 

em animais experimentais com DM2, com a utilização de diferentes doses e sendo 

administrada em períodos distintos (KIM et al., 2006; MAHMOOD et al., 2011).  

Em humanos foi verificada a redução de TG em pacientes chineses com DM2, que 

receberam de 2 ou 6 cápsulas por dia contendo 60 mg de extrato de canela em cada cápsula, 

por um período de três meses (LU et al., 2012). 

Outras duas investigações realizadas também em humanos, no qual os voluntários 

foram recrutados de forma aleatória, foi verificada a redução da gordura corporal e aumento 

da MM. Os indivíduos receberam extrato aquoso de canela por tempo e dosagem semelhantes, 

12 semanas e 500 mg ao dia respectivamente (ZEIGGENFUSS et al., 2006; ROUSSEL et al., 

2009). 

Embora existam estudos que comprovem a eficácia da suplementação com canela e 

seus efeitos sobre os fatores de risco para DCV, tais como os níveis de TG, níveis de LDL-c, 

CT e gordura corporal, na literatura existem poucas pesquisas com mulheres no período da 

pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade, corroborando para o ineditismo desta pesquisa. 

Neste contexto, é recomendável que mais investigações sejam desenvolvidas com o propósito 

de concluir quais são as melhores formas de administração e dose adequadas para este 

alimento funcional em determinada população, a fim de que possam ser notados efeitos 

favoráveis para a saúde (ZANARDO et al., 2014). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar o impacto da suplementação com canela (Cinnamomum verum) na 

composição corporal e perfil bioquímico em mulheres na pós-menopausa com sobrepeso ou 

obesidade. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

I) Avaliar o consumo alimentar; 

II) Verificar o efeito crônico da suplementação com canela (Cinnamomum verum) sobre peso 

corpóreo, IMC e composição corporal;  

III) Verificar o efeito crônico da suplementação com canela (Cinnamomum verum) sobre a 

glicemia de jejum; 

IV) Verificar o efeito crônico da suplementação com canela (Cinnamomum verum) sobre o 

perfil lipídico; 

V) Avaliar a frequência de SM antes e após a suplementação com canela (Cinnamomum 

verum). 
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5. MÉTODOS 

Foi realizado um estudo longitudinal randomizado, duplo-cego, controlado com 

placebo, com mulheres na pós-menopausa. As voluntárias foram atendidas por demanda 

espontânea no ambulatório de nutrição funcional da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

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

Universidade Federal Fluminense, sob o número de protocolo 51976015.2.0000.5243, de 

acordo com a Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (ANEXO A). 

 

5.1 Amostra  

 Participaram da triagem 68 mulheres interessadas em integrar o estudo. Após análise 

dos critérios de inclusão e de exclusão, foram recrutadas 41voluntárias no período da pós-

menopausa com sobrepeso ou obesidade. 

 O estudo foi desenvolvido no período entre setembro de 2016 a agosto de 2017. 

5.1.1 Critérios de Inclusão 

 Foram incluídos os indivíduos: mulheres, com idade entre 45 e 59 anos, com 12 meses 

de amenorréia, com sobrepeso ou obesidade. 

 5.1.2 Critérios de exclusão 

 Foram excluídos os indivíduos: que usavam anticoagulantes, hipolipemiantes, anti-

hipertensivos e hipoglicemiantes orais ou insulina, portadores de disfunção hepática ou 

tireoidiana, que faziam reposição hormonal, que tenha realizado quimioterapia, tabagistas e 

que tenha alergia ou hipersensibilidade à canela. 

 

5.2 Descrição das etapas da intervenção 

A pesquisa foi divulgada por meio de cartazes (APÊNDICE A) afixados em murais da 

faculdade de nutrição e do instituto biomédico da UFF. A divulgação também foi realizada 

por mídias sociais, na internet.  

 Após divulgação, as mulheres que enviaram e-mail manifestando interesse em 

participar do estudo, receberam um formulário de triagem (APÊNDICE B) a partir do qual 

foram selecionadas as voluntárias que se enquadraram nos critérios de inclusão, e dispensadas 

aquelas enquadradas nos critérios de exclusão. Assim, foram agendadas as primeiras consultas 

no ambulatório de nutrição funcional da UFF. Após esclarecimentos sobre os objetivos do 

estudo e procedimentos gerais, a voluntária ao concordar em participar do estudo, assinou o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (APÊNCIDE C). Ao longo do estudo, 
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houve uma perda amostral de onze participantes, ficando a amostra constituída por 30 

mulheres. 

5.2.1 Descrição da intervenção 

 O estudo foi dividido em quatro fases (Figura 1). Na primeira fase (T0), as voluntárias 

foram atendidas no ambulatório de nutrição funcional, onde foram realizadas medidas 

preliminares de caracterização da amostra, tais como coleta de dados sócio econômicos, 

avaliação antropométrica (peso, altura e CC) (APÊNDICE D) e avaliação do consumo 

alimentar, através de recordatório dietético de 24 horas (APÊNDICE E). As mulheres foram 

orientadas a manterem seu padrão de consumo alimentar e atividade física, excluindo da dieta 

apenas a utilização de canela, mesmo que para fins culinários. Na segunda fase (T1), o 

atendimento para a realização das medidas ocorreu no Laboratório de Avaliação Nutricional e 

Funcional da Universidade Federal Fluminense (LANUFF), no qual foram realizados exames 

para a avaliação da composição corporal através do DXA. Foi coletada amostra de sangue e 

aferidas medidas de peso, altura e CC. Em T1, as voluntárias receberam as cápsulas contendo 

canela ou placebo para o período de quatro semanas. Após este tempo (T2), retornaram ao 

ambulatório para receber o restante das cápsulas para as próximas quatro semanas, 

devolveram o primeiro pote de cápsulas e receberam novas orientações sobre o consumo das 

cápsulas. A quarta fase (T3), oito semanas após o início da suplementação, as mulheres foram 

novamente atendidas no LANUFF, para a coleta dos dados finais, após a intervenção. Foram 

realizadas as mesmas avaliações da fase T1, avaliação da composição corpórea através do 

DXA, coleta de amostra de sangue e avaliação antropométrica (peso, altura e CC). Em T3, 

novamente foi aplicado o recordatório dietético de 24 horas. Nesta fase, foi solicitada a 

devolução das cápsulas que por ventura não foram consumidas (sobras) durante as oito 

semanas. 
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 Figura 1 - Fluxograma da intervenção 

 

5.2.2 Intervenção 

As mulheres foram suplementadas com cápsulas contendo canela (Cinnamomum verum) 

ou celulose, de acordo com o seu grupo experimental: GC ou GP. O GC recebeu 2g de canela 

(KHAN et al., 2003), que totalizavam seis cápsulas para serem consumidas diariamente.  

Igualmente, o GP recebeu seis cápsulas para consumo diário, contendo celulose. Ambos os 

grupos foram orientados a ingerir as cápsulas nas seguintes refeições: duas no desjejum, duas 

no almoço e duas no jantar. As mulheres foram instruídas a seguir a suplementação por um 

período de oito semanas. Durante o período da intervenção as voluntárias eram contactadas 

através de mensagens para esclarecimento de dúvidas e o reforço sobre como as cápsulas 

deveriam ser consumidas.  

 

5.3 Confecção das Cápsulas de Canela e Placebo 

5.3.1 Treinamento 

 A equipe executora do projeto participou de treinamento para o encapsulamento da 

canela e do placebo, sob a orientação da farmacêutica responsável do laboratório da faculdade 

de Farmácia da UFF, localizada em Niterói, Rio de Janeiro.  

 

5.3.2 Produção das Cápsulas 

 Para a confecção das cápsulas de canela e placebo, foi utilizada uma bandeja 

encapsuladora manual com capacidade para 180 unidades. Os insumos foram pesados em 

balança analítica e misturados em gral e pistilo. Para a confecção das cápsulas de canela foi 

T0

• TCLE
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• Recordatório
24hrs

• Peso, altura,
CC

• Orientações

T1

• Peso, altura,
CC

• DXA
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• Entrega das
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T2

• Devolução do
primeiro pote

• Entrega do
segundo pote
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reforço sobre
o consumo do
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T3

• Peso, altura,
CC

• DXA

• Coleta de
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• Recordatório
24hrs
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utilizada celulose microcristalina como diluente e para a confecção das cápsulas de placebo 

usada somente a celulose microcristalina. O encapsulador foi montado com as cápsulas 

abertas e niveladas e a mistura de pós foi sendo cuidadosamente transferida para o interior das 

cápsulas. Com auxílio de uma espátula, o material foi sendo nivelado até o esgotamento e 

preenchimento das cápsulas. As cápsulas foram fechadas e retiradas do encapsulador. Antes 

de serem acondicionadas nas embalagens definitivas, as cápsulas foram limpas com papel 

toalha descartáveis para remover o excesso de pó. Como controle em processo, determinou-se 

o peso médio, pesando individualmente 20 cápsulas, cujo valor foi descontado da média do 

peso das cápsulas vazias, determinando-se a massa de conteúdo. O valor de desvio padrão 

relativo (DPR) do peso de conteúdo foi determinado, considerando-se o valor máximo de 4,0. 

Os lotes com DPR superior a 4,0 foram inutilizados e descartados. 

 

5.3.3 Quantidade de canela e celulose por cápsula  

Para a confecção das cento e oitenta cápsulas de canela foi utilizado a mistura de 59,4 

gramas de canela e 6,15 gramas de celulose para atingir o peso adequado por cápsulas. Já para 

o preparo das cento e oitenta cápsulas do placebo, foram usados 40,8 gramas de celulose. 

 

5.3.4 Origem da canela e da celulose 

 A canela em pó (Cinnamomum verum), utilizada para a preparação das cápsulas de 

canela, foi importada da Indonésia pela EMPORIUM IMPORTADORA E DISTR. DE 

ALIM. LTDA, cuja composição encontra-se no ANEXO B. Para a confecção das cápsulas de 

placebo, foi utilizada celulose microcristalina M101 da empresa All Chemistry do Brasil 

LTDA. 

 

5.4 Avaliação do consumo alimentar 

 Uma característica importante do consumo alimentar de indivíduos ou populações 

sadias é a variabilidade da dieta, ou seja, a variação do consumo de alimentos existentes entre 

os indivíduos (variabilidade interindividual) e em um mesmo indivíduo, em relação ao dia-a-

dia (variabilidade intra-individual) (BARBOSA-PRESTES et al., 2008).  

 Por esta razão, foi realizado o método de inquérito recordatório dietético de 24 horas 

(APÊNDICE E) nos dois momentos do estudo (T0 e T3), sendo possível inferir que uma 

única aplicação seja incapaz de refletir a média ou mediana de ingestão do grupo populacional 

estudado (BARBOSA-PRESTES et al., 2008).  
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 Desta maneira, as mulheres foram questionadas quanto ao consumo de alimentos, em 

medidas caseiras, nas últimas 24 horas do dia anterior ao atendimento. Através das 

informações fornecidas foram calculados macronutrientes e valor energético total (VET) 

utilizando-se a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2011). 

5.5 Avaliação da adesão a suplementação 

Para avaliar o percentual de adesão ao estudo, foi solicitado que as mulheres 

apresentassem as cápsulas que porventura não fossem consumidas durante o período da 

intervenção, sendo considerada como boa adesão os pacientes que ingeriram 80% do total das 

cápsulas recomendadas (LEITE &VASCONCELLOS, 2003). No presente estudo, as 

mulheres de ambos os grupos apresentaram boa adesão a suplementação, com percentual 

superior a 90%. 

 

5.6 Avaliação antropométrica  

As medidas antropométricas foram obtidas com os indivíduos usando roupa leve 

padronizada e pés descalços. A estatura foi obtida em duplicata em um estadiômetro de 

madeira fixado à parede com precisão de 0,1cm. As leituras foram feitas após uma expiração 

normal e registradas com precisão de 0,1 cm, sendo o valor médio utilizado nas análises. O 

peso dos pacientes realizado em balança marca Filizola, com capacidade máxima de 200 Kg e 

mínima de 1Kg, e precisão de 0,1g. 

O IMC foi calculado pela razão entre massa corporal (Kg) e a estatura (E) elevada ao 

quadrado (m2). Para determinar o IMC, divide-se o peso do indivíduo (massa) pela sua altura 

ao quadrado. A massa deve ser definida em quilogramas (Kg) e a altura em metros. A 

classificação do estado nutricional, segundo o IMC, está indicada no quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Classificação do estado nutricional segundo o IMC: 

 

   Fonte: WHO (2000). 

 

IMC CLASSIFICAÇÃO 

Abaixo de 18,5 Kg/m² Abaixo do peso 

Entre 18,5 Kg/m² e 24,9 Kg/m² Eutrófico 

Entre 25,0 Kg/m² e 29,9 Kg/m² Sobrepeso 

Entre 30,0 Kg/m² e 34,9 Kg/m² Obesidade grau I 

Entre 35,0 Kg/m² e 39,9 Kg/m² Obesidade grau II 

Acima de 40,0 Kg/m² Obesidade grau III 
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A medição da CC foi realizada com o indivíduo em jejum, visando não alterar o 

volume abdominal. Os indivíduos ficaram em posição ereta, com abdômen relaxado, braços 

ao longo do corpo, pés juntos e com peso dividido em ambas as pernas. Para a medição da 

CC, foi utilizada uma fita métrica, aplicada horizontalmente, marcando o ponto médio entre a 

crista ilíaca e a última costela. A leitura foi realizada no centímetro mais próximo. No quadro 

2 são apresentados os pontos de corte para CC.  

Quadro 2: Classificação do risco de DCV a partir da CC: 

 

  Fonte: ALBERTI et al. (2009). 

 

5.7 Avaliação da composição corporal 

 A composição corporal foi determinada por absorciometria de raio X de dupla energia, 

que consiste no escaneamento transversal do corpo inteiro em feixes de raio X (baixa e alta 

energia), em fatias de aproximadamente 1 cm. O DXA quantifica a MM e a gordura corporal 

total. A gordura corporal total também é expressa em termos relativos à massa corporal. Para 

tanto, foi utilizado um equipamento da Lunar IDXA, GE Health Care, Madison, WI, software 

encore 2010, versão 13.40. A calibragem do equipamento seguiu as recomendações do 

fabricante, e tanto a calibragem quanto as análises foram realizadas por um técnico do 

laboratório com experiência nesse tipo de avaliação. 

As mulheres apresentaram-se apenas de short ou bermuda e blusa, ambos colantes ao 

corpo, descalços e sem portar nenhum objeto metálico móvel ou qualquer outro acessório 

junto ao corpo. As voluntárias ficaram deitadas e imóveis sobre a mesa do equipamento, até a 

finalização da medida, em decúbito dorsal, com pés unidos e braços levemente afastados do 

tronco, à lateral do corpo. Após a varredura completa do corpo inteiro, o programa forneceu 

estimativas sobre a MG e MM para o corpo todo e regiões específicas (tronco e membros 

superiores e inferiores). O tempo do exame foi de 10 a 15 minutos.  

O DXA quantifica a gordura corporal total, além dos percentuais andróide e ginecóide 

(MAZESS et al., 1990). Os percentuais foram avaliados para analisar as possíveis alterações 

na composição corporal dos indivíduos, após a suplementação com canela, verificando assim 

sua associação ou não às modificações na distribuição de gordura corporal, com diminuição 

RISCO DE DCV HOMENS (cm) MULHERES (cm) 

Sem risco < 94  < 80 

Risco ≥ 94  ≥ 80 

Risco aumentado ≥ 102  ≥ 88 
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do depósito visceral. Os dados obtidos através do DXA foram analisados e comparados antes 

e depois das oito semanas de intervenção. 

 

5.8 Avaliação da síndrome metabólica  

 Para a avaliação da SM nas mulheres no período da pós-menopausa com sobrepeso ou 

obesidade, foram verificados os critérios de acordo com os fatores de risco relacionados no 

quadro 3, seguindo os pontos de corte adotados por ALBERT et al. (2009). 

 Quadro 3: Critérios de risco para identificação da SM: 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         ALBERTI et al. (2009). 

  

5.9 Avaliação Bioquímica 

5.9.1 Obtenção e Preparação das Amostras de Sangue  

 As voluntárias foram orientadas a fazer jejum noturno de 10 a 12 horas para a coleta 

de sangue. A coleta de amostras foi realizada em duas etapas: T2- antes da intervenção e T3 - 

8 semanas após o início do estudo. A coleta de sangue foi realizada por técnico habilitado no 

Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE) da Faculdade de Nutrição da UFF, através 

de punção venosa com seringa descartável após assepsia local com algodão umedecido em 

álcool 70%. Todo material utilizado para coleta era estéril e descartável, não oferecendo risco 

ao paciente. Amostras de 10mL foram obtidas e prontamente foram acondicionadas em tubos 

que foram identificados com o nome e o código do paciente.  

A centrífuga do soro foi realizada no LAFEM (Laboratório de Fisiologia Endócrina e 

Metabologia), localizado no Instituto Biomédico da UFF. Para a separação do soro, foi 

utilizada centrífuga da marca Cientec, modelo CT-6000R. As amostras de sangue foram 

centrifugadas a 3000 rpm (rotações por minuto), a 4ºC, por um período de 15 minutos, para 

obtenção do soro. O soro obtido foi dividido em alíquotas e acondicionado em tubos 

Fator de risco Ponto de corte 

Obesidade abdominal 

Mulher ≥ 80 cm 

Triglicerídeos ≥ 150 mg/dL 

HDL – c 

Mulher < 50 mg/dL 

Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dL 
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eppendorf, e posteriormente foram congelados à –80ºC, no ultra freezer da marca ColdLad e 

modelo CL374-80v. Para a separação do soro foi utilizado pipeta com ponteira plástica 

descartável. Do soro obtido, foram feitas análises da glicemia em jejum, CT, TG, HDL-c. 

 

5.9.2 Perfil Bioquímico 

 Para as análises do perfil bioquímico foram utilizados kits da marca Bioclin. Foram 

seguidos os protocolos recomendados pelo fabricante, sendo utilizado o método colorimétrico 

enzimático para a dosagem da glicemia, CT, TG e HDL-c. 

 Para as análises da glicemia, CT e TG, as amostras foram aquecidas a 37ºC por um 

período de 10 minutos, já para a análise do HDL-c foi utilizado o período de 5 minutos. 

Posteriormente foi realizada a leitura das microplacas, através do equipamento da marca 

Biotek e modelo Synergy H1 Hybrid Reader. O software utilizado para a leitura das 

microplacas foi o Gen5 2.03. Todas as medidas foram realizadas em duplicata e, para a leitura 

do nível de absorbância, foi utilizado o valor de 500nm.  

 O valor LDL-c foi obtido pelo cálculo de FRIEDEWALD  (1972). Sendo realizado o 

cálculo para cada voluntário separadamente. 

CLDL-c = Cplasma - CHDL-c TG/5 

A classificação dos valores de referência para o perfil lipídico é preconizado conforme 

quadro 4 abaixo, segundo a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 

(FALUDI et al., 2017). 

Quadro 4: Valores de referência do perfil lipídico para adultos: 

Lipídios Valores (mg/dL) Categoria Referencial  

CT < 190 Desejável 

HDL-c > 40 Desejável 

TG < 150 Desejável 

LDL-c < 100 Desejável 

 Fonte: FALUDI, et al. (2017). 

 O quadro 5 apresenta os valores de referência em mg/dL para a glicemia, segundo 

dados da American Diabetes Associantion (ADA), 2014.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Friedewald%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4337382
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 Quadro 5: Valores de referência da glicemia de jejum: 

Resultado Valores (mg/dL) 

Normal < 100 mg/dL 

Pré-diabetes 100 a 125 mg/dL 

Diabetes > 126 mg/dL 

   Fonte: ADA (2014).  
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada através do SPSS V. 20 e os resultados foram 

expressos em média ± desvio padrão. 

Para testar a normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para a 

comparação da diferença das variáveis antes e após a intervenção, foi calculado o delta médio 

de ambos os grupos. Posteriormente foi realizado o teste t de Student para amostras 

independentes (não pareado) para as variáveis, cujos dados seguiam distribuição normal e o 

teste de Mann-Whitney para aquelas cujos dados seguiam distribuição não normal. Já para a 

comparação intragrupos antes e após a intervenção foi realizado o teste t de Student pareado 

para as variáveis cujos dados seguiam distribuição normal e o teste de Wilcoxon para aquelas 

cujos dados não apresentavam tal distribuição. 

Para a comparação entre as frequências foi utilizado o teste qui-quadrado. 

O nível de significância adotado para todos os testes foi de 5%. 
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7. RESULTADOS 

 
 A amostra foi constituída por 30 mulheres, conforme fluxograma apresentado na Figura 

2, no período da pós-menopausa, com média de idade de 53 ± 3,0 anos, apresentando 

sobrepeso ou obesidade. Foram recrutadas 68 mulheres interessadas em participar da pesquisa, 

sendo 27 excluídas por não atenderem aos critérios de inclusão. Do total de 41 voluntárias que 

se enquadraram nos critérios de inclusão, ao longo do estudo tiveram 11 desistências, 

finalizando a pesquisa com o total de 30 mulheres. 

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma da seleção de mulheres na pós-menopausa do GC e GP. 

 

 As características gerais basais da amostra podem ser verificadas na Tabela 1. Ambos 

os grupos apresentaram-se com IMC para sobrepeso na sua maioria. O GC e o GP 

apresentaram 80% do grupo com risco ou risco aumentado para DCV. Ambos os grupos 

apresentaram maior percentual de mulheres brancas, casadas e com ensino superior completo. 

Recrutamento

n = 68 mulheres

Elegíveis e randomizadas

n = 41 mulheres

Randomizados para 
intervenção

Grupo placebo

n = 19 

GP

n = 15

Randomizados para 
intervenção

Grupo canela

n = 22

GC

n = 15

27 excluídas 

11 desistências 
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Em relação à renda familiar, oito mulheres, quatro de cada grupo, preferiram não declarar. A 

maioria do GC apresentou renda entre quatro a dez salários mínimos, enquanto que o GP se 

mostrou dividido com rendas entre dois a quatro e dez a vinte salários mínimos.  Quanto a 

prática de atividade física, ambos os grupos apresentaram maioria sedentária. Os valores de p 

> 0,05 mostram que não houve diferença significativa das variáveis entre os grupos. 

 

Tabela 1 – Caracterização das mulheres pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade.  

Variáveis GP (%) GC (%) P 

IMC (Kg/m2) (n = 15)    

25 – 29,9  10 (66,7) 11(73,3) 0,349 

30 – 34,9 4 (26,7) 2 (13,3) 0,349 

35 – 39,9 1 (6,7) 2 (13,3) 0,349 

CC (cm) (n = 15)      

Sem risco (< 80) 3 (20,0) 3 (20,0) 1 

Risco (≥ 80) 7 (46,7) 7 (46,7) 1 

Risco aumentado (≥ 88) 5 (33,3) 5 (33,3) 1 

Cor (n = 15)       

Branco 8 (53,3) 9 (60,0) 0,156 

Pardo 3 (20,0) 5 (33,3) 0,156 

Negro 4 (26,7) 1 (6,7) 0,156 

Estado Civil (n = 15)       

Solteira 1 (6,7) 3 (20,0) 0,113 

Casada 10 (66,7) 9 (60,0) 0,113 

Viúva 0 (0,0) 1 (6,7) 0,113 

Divorciada  4 (26,7) 2 (13,3) 0,113 

Escolaridade (n = 15)       

Ensino médio incompleto 3 (20,0) 0 (0,0) 0,292 

Ensino médio completo 0 (0,0) 5 (33,3) 0,292 

Ensino fundamental incompleto 0 (0,0) 0 (0,0) 0,292 

Ensino fundamental completo 1 (6,7) 1 (6,7) 0,292 

Ensino superior incompleto 4 (26,7) 1 (6,7) 0,292 

Ensino superior completo 7 (46,7) 8 (53,3) 0,292 

Renda familiar (n = 11)      

Até 2 salários mínimos 1 (9,1) 2 (18,2) 0,558 

2 a 4 salários mínimos 4 (36,4) 4 (36,4) 0,558 

4 a 10 salários mínimos 2 (18,2) 5 (45,5) 0,558 

10 a 20 salários mínimos 4 (36,4) 0 (0,0) 0,558 

> 20 salários mínimos  0 (0,0) 0 (0,0) 0,558 

Prática de atividade física    

Ativos  6 (40) 7 (46,7) 0,598 

Sedentários 9 (60) 8 (53,3) 0,598 
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 Legenda: GC: grupo canela; GP: grupo placebo; IMC: índice de massa corporal; 

 CC: circunferência da cintura. Os valores de p > 0,05 indicam que não há 

 diferença entre os grupos na linha de base. 

 Na Tabela 2 é apresentada a comparação estatística dos dados basais de antropometria, 

composição corporal e variáveis bioquímicas entre os grupos. Os grupos não apresentaram 

diferença, com valores de p > 0,05, demonstrando que a amostra é homogênea no início do 

estudo. 

 

Tabela 2 – Dados basais antropométricos, de composição corporal e avaliação bioquímica das 

mulheres do GC e GP.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Legenda: GP: grupo placebo; GC: grupo canela; IMC: índice de massa corporal; 

CC: circunferência da cintura; CT: colesterol total; HDL: Low Density 

Lipoproteins; LDL: High Density Lipoproteins; TG: triglicerídeos.  

Os valores de p > 0,05 indicam que não há diferença entre os grupos na linha de 

base. test t – dados paramétricos, Mann Whitney – dados não paramétricos 

Os resultados desta tabela foram expressos em média e desvio padrão (±DP). 

 

 

 

Variáveis Antes intervenção p 
 GP (n = 15) GC (n = 15)  

 
Peso (Kg) 

 
76,4±11,5 73,6±9,1 0,604 

Estatura (cm) 
 

1,60±0,04 1,59±0,05 0,406 
 

IMC (Kg/m²) 
 

29,6±3,7 29,05±3,7 0,548 

CC (cm) 
 

86,5±9,0 85,7±7,2 0,790 

% gordura 
 

44,3±3,9 44,8±3,7 0,718 

% gordura andróide 
 

47,6±5,7 48,1±5,5 0,799 

% gordura ginecóide 
 

48,3±5,7 48,4±4,3 0,946 
 

Razão A/G 
 

0,99±0,1 0,99±0,1 0,917 

Massa magra 
 

40,7±4,9 38,9±3,9 0,373 

Massa gorda 
 

32,8±7,4 31,9±6,1 0,694 

Glicemia (mg/dL) 
 

118,6±12,7 132,1±37,2 0,309 

CT (mg/dL) 
 

158,8±25,9 185,2±44,7 0,058 

HDL-c (mg/dL) 
 

22,1±6,1 23,6±5,1 0,478 

LDL-c (mg/dL) 
 

115,2±25,8 137,0±44,0 0,110 

TG (mg/dL) 
 

107,2±34,9 122,7±71,3 1,0 
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 A Tabela 3 mostra os resultados da comparação intragrupos, dos parâmetros 

antropométricos, de composição corporal e bioquímicos do GC e do GP antes e após a 

intervenção de oito semanas. No GC, os valores de p < 0,05 mostram que o CT e o LDL-c 

aumentaram e o HDL-c reduziu, após a intervenção.  E no GP, observou-se aumento do peso, 

IMC, MM, MG, glicemia, CT e LDL-c (p<0,05) após oito semanas de intervenção.  

 

Tabela 3 – Dados antropométricos, de composição corporal e avaliação bioquímica das 

mulheres do GC e do GP antes e após a intervenção. 

 

Variáveis GP (n= 15)  GC (n= 15)  
 Pré Pós         P  Pré Pós p 

Peso (Kg) 
 

76,4±11,5 77,5±11,7  0,001  73,6±9,1 74,2±8,8 0,088 

Estatura (cm) 
 

1,60±0,04 1,60±0,04 1,0  1,59±0,05 1,59±0,05 1,0 

IMC (Kg/m²) 
 

29,6±3,7 30,0±3,8   0,001  29,05±3,7 29,2±3,6 0,088 

CC (cm) 
 

86,5±9,0 88,2±10,2 0,078  85,7±7,2 86,8±7,3 0,126 

% gordura 
 

44,3±3,9 44,5±3,9 0,361  44,8±3,7 45,0±3,6 0,085 

% gordura andróide 
 

47,6±5,7 48,2±5,7 0,162  48,1±5,5 48,3±5,7 0,502 

% gordura ginecóide 
 

48,3±5,7 48,5±5,9 0,618  48,4±4,3 49,1±3,8 0,441 

Razão A/G 
 

0,99±0,1 1,0±0,1 0,347  0,99±0,1 0,98±0,1 0,826 

Massa magra 
 

40,7±4,9 41,2±4,9 0,017  38,9±3,9 38,6±3,0 0,300 

Massa gorda 
 

32,8±7,4 33,4±7,5 0,006  31,9±6,1 32,0±6,1 0,109 

Glicemia (mg/dL) 
 

118,6±12,7 133,0±12,9 0,006  132,1±37,2 147,3±31,2 0,074 

CT (mg/dL) 
 

158,8±25,9 206,4±29,9 <0,001  185,2±44,7 221,4±39,8  0,005 

HDL-c (mg/dL) 
 

22,1±6,1 20,6±5,7 0,313  23,6±5,1 19,6±5,0  0,003 

LDL –c (mg/dL) 
 

115,2±25,8 165,2±30,2 <0,001  137,0±44,0 178,1±36,2  0,003 

TG (mg/dL) 
 

107,2±34,9 102,6±52,5 0,460  122,7±71,3 118,0±55,0 0,397 

Legenda: GP: grupo placebo; GC: grupo canela; IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; CT: 
colesterol total; HDL: Low Density Lipoproteins; LDL: High Density Lipoproteins; TG: triglicerídeos. 

Valores de p > 0,05 indicam que não há diferença estatística intragrupo antes e após oito semanas de suplementação.        

Os resultados desta tabela foram expressos em média e desvio padrão (±DP). *test t – dados paramétricos **Mann Whitney – 

dados não paramétricos. 

 

 A tabela 4 apresenta a comparação do delta médio (Δ) dos grupos GC e GP antes e 

após a intervenção de oito semanas. Os valores de p > 0,05 mostram que não houve diferença 

significativa nas variáveis estudadas. 
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Tabela 4 – Efeitos da canela nos indicadores antropométricos, de composição corporal, 

glicemia e perfil lipídico dos grupos GC e GP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: GP: grupo placebo; GC: grupo canela; IMC: índice de massa corporal; 

CC: circunferência da cintura; CT: colesterol total; HDL: Low Density 

Lipoproteins; LDL: High Density Lipoproteins; TG: triglicerídeos.  

Os valores de p > 0,05 indicam que não há diferença entre os grupos. 

 

 A Tabela 5 apresenta a comparação intragrupos do consumo alimentar médio de 

energia, carboidratos, lipídeos e proteínas antes e após a intervenção. Não houve diferença 

estatística significativa entre os grupos antes e após a suplementação, com valores de p > 0,05.  

 

 

  

Variáveis Média ( Δ ) ±DP p 
 GP GC  

 
Peso (Kg) 

 
0,56±1,2 1,14±0,9 0,155 

IMC (Kg/m²) 
 

0,22±0,4 0,44±0,3 0,176 

CC (cm) 
 

1,05±2,5 1,6±3,2 0,819 

% gordura 
 

0,04±0,9 0,18±0,7 0,651 

% gordura andróide 
 

0,25±1,3 0,62±1,6 0,521 

% gordura ginecóide 
 

0,27±1,3 0,15±1,1 0,787 

Razão A/G 
 

-0,001±0,02 0,01±0,04 0,361 

Massa magra 
 

0,33±0,8 0,49±0,6 0,585 

Massa gorda 
 

0,35±0,9 0,61±0,7 0,390 

Glicemia (mg/dL) 
 

15,15±27,2 14,42±15,5 0,929 

CT (mg/dL) 
 

36,2±42,1 47,5±22,2 0,178 

HDL-c (mg/dL) 
 

-3,98±4,2 -1,49±5,5 0,180 

LDL-c (mg/dL) 
 

41,1±45,2 49,9±23,3 0,468 

TG (mg/dL) 
 

-4,77±51,8 -4,55±41,4 0,990 
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Tabela 5 – Comparação intragrupos do consumo alimentar de energia, carboidratos, lipídeos e 

proteínas do GC e GP antes e após a intervenção. 

 

Ingestão alimentar GP (n = 15) P GC (n = 15) p 

 Antes Após  Antes Após  

VET (Kcal) 1281,2±452,8 1460,8±467,1 0,173 1777,5±1111,0 1504,8±495,3 0,394 

CHO (g) 159,3±47,3 177,5±59,6 0,460 215,4±166,1 183,3±75,0 0,776 

LIP (g) 42,0±22,9 46,7±25,9 0,427 54,9±30,9 54,8±29,2 0,865 

PTN (g) 66,3±32,8 82,4±47,5 0,427 105,2±96,8 69,5±29,0 0,363 

Legenda: GP: grupo placebo; GC: grupo canela; VET: valor energético total; CHO: carboidratos; LIP: lipídios; 

PTN: proteína. Os valores de p > 0,05 indicam que não há diferença entre os grupos. 

Os resultados expressos na tabela são apresentados como média e DP.  

 

 

 A Tabela 6 apresenta a frequência dos dados antropométricos, bioquímicos e de SM do 

GC e GP, conforme classificação de valores de referência, antes e após a intervenção. Valores 

de p > 0,05 indicam que não houve diferença significativa. É possível observar que a 

frequência da pré-diabetes e da DM aumentou no GC, e o CT acima do limite também sofreu 

aumento significativo em ambos os grupos. Em relação a SM, não foi observado um aumento 

significante de sua frequência tanto no GC (p = 0,518) quanto no GP (p = 1).  
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Tabela 6 – Frequência de mulheres do GC e GP conforme classificação de IMC, CC e valores 

de referências bioquímicos (glicemia, CT, LDL-c, HDL-c e TG) antes e após a intervenção. 

 

Variáveis GP (n = 15)     GC (n = 15)  

 Antes (%) Após (%) p Antes (%) Após (%) p 

IMC (Kg/m²)       

25 – 29,9  66,6 60 0,550 73,3 73,3 0,349 

30 – 34,9  26,6 26,6 0,550 13,3 20 0,349 

35 – 39,9  6,6 13,3 0,550 13,3 6,6 0,349 

CC (cm)       

Sem risco (< 80) 20 20 0,778 20 13,3 1 

Risco (≥ 80) 46,6 40 0,778 46,6 46,6 1 

Risco aumentado (≥ 

88) 

33,3 40 0,778 33,3 40 1 

Glicemia       

Normal 6,7 0 1 13,3 6,7 0,019 

Pré diabetes 66,7 26,7 1 33,3 20 0,019 

Diabetes 26,7 73,3 1 53,3 73,3 0,019 

Perfil lipídico        

TG acima limite 13,3 20 0,518 26,7 26,6 0,518 

TG normal 86,7 80 0,518 73,3 73,3 0,518 

CT acima do limite 13,3 66,7 0,028 40 93,3 0,002 

CT normal 86,7 33,3 0,028 60 6,6 0,002 

HDL-c abaixo limite 100 100 1 100 100 1 

HDL-c ideal 0 0 1 0 0 1 

LDL-c acima do 

limite 

66,7 100 1 80 100 0,273 

LDL-c normal 33,3 0 1 20 0 0,273 

Fatores de risco SM       

Sim 80 86,6 1 73,3 86,6 0,518 

Não 20 13,4 1 26,7 13,4 0,518 

Legenda: GP: grupo placebo; GC: grupo canela; IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da 

cintura; CT: colesterol total; HDL: Low Density Lipoproteins; LDL: High Density Lipoproteins; TG: 

triglicerídeos. Os valores de p > 0,05 indicam que não há diferença entre os grupos. Teste qui quadrado. 
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8. DISCUSSÃO 

 

 As mulheres deste estudo foram representadas por 30 voluntárias no período de pós-

menopausa com sobrepeso ou obesidade e idade média de 53 ± 3,0 anos.  A maioria das 

mulheres era de cor branca, casada, apresentando nível superior completo e renda mensal 

familiar acima de dois salários mínimos. A amostra se mostrou homogênea, pois ao comparar 

as variáveis basais estudadas entre GC e GP, observou-se que não houve nenhuma diferença 

significativa no início do estudo.  

 Na presente pesquisa, grande parte das mulheres apresentaram em suas características 

basais alterações importantes como dislipidemia, pré-diabetes ou DM2, e risco ou risco 

aumentado para o desenvolvimento de DCV, resultados que podem ser justificados por se 

tratar de mulheres pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade. 

 Sabe-se que a obesidade é um fenômeno associado ao período pós-menopausa 

(AYDIN et al., 2010). Na pós-menopausa, as mulheres sofrem diversas alterações hormonais 

que podem influenciar diretamente no aumento da gordura visceral (TAO et al., 2018) e 

também no aumento da incidência de dislipidemia (DERBY et al., 2009), além de estar 

relacionada com o aparecimento das DCNT, como, por exemplo, a resistência à insulina, DM 

e DCV (LIU et al., 2001; CHU et al., 2006; MOSCA et al., 2007; WHO, 2016). 

Segundo LOZANO et al. (2012), 17 milhões de mortes por ano são causadas por DCV 

e DM; sendo a obesidade e, em especial, a adiposidade visceral, fatores de risco importantes 

para o desenvolvimento dessas patologias (MOSCA et al., 2007; WHO, 2016).  

Dentro deste contexto, as principais causas de morte da população feminina são as 

DCNT, principalmente as DCV, destacando-se o infarto agudo do miocárdio (BRASIL, 

2011), além de HAS, DM e alguns tipos de câncer (WHO, 2012).   

 Os alimentos funcionais estão relacionados, na atualidade, a prevenção e tratamento das 

DCNT (MARTIROSYAN & SINGH, 2015). Dentre os alimentos funcionais, a canela vem 

sendo estudada por seus efeitos na obesidade, composição corporal, glicemia e perfil lipídico 

(LU et al., 2012; ASKARI et al., 2014; JAIN et al., 2017). 

 É crescente o número de estudos que utilizam especiarias para o tratamento 

terapêutico, e a suplementação com canela vem sendo alvo de pesquisas que analisam o seu 

impacto tanto em humanos quanto em animais experimentais, em diferentes idades e sexo, 

apresentando ou não alguma patologia (MANG et al., 2006; QIN et al., 2003; CRAWFORD 

et al., 2009; SHEN et al., 2010; MARKEY et al., 2011; MAHMOOD et al., 2011; 

CAMACHO et al., 2015; KHARE et al., 2016; JAIN et al., 2017). Alguns estudos utilizaram 
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canela da espécie cássia (KHAN et al., 2003; MANG et al., 2006; BLEVINS et al., 2007; 

AKILEN et al., 2010) outros extrato de canela (QIN et al., 2003; MANG et al., 2006; SHEN 

et al., 2010; MAHMOOD et al., 2011), em diferentes doses, variando de 1g por dia (KHAN et 

al., 2003; BLEVINS et al., 2007; CRAWFORD et al., 2009), 2g por dia (JAMAL, 2009; 

AKILEN et al., 2010), além de 3g e 6g por dia (KHAN et al., 2003; HLEBOWICZ et al., 

2007; MARKEY et al., 2011; SURIADI et al., 2013; JAIN et al., 2017). 

 Neste trabalho, as mulheres foram suplementadas com 2g por dia de canela da espécie 

verum, por um período de oito semanas. Estudos de suplementação com canela em mulheres 

nessa fase da vida são escassos, sendo descrito na literatura apenas o de VANSCHOONBEEK 

et al. (2006), que suplementaram com 1,5g de canela por dia durante seis semanas. Porém, as 

mulheres pós-menopausadas do referido estudo apresentavam DM2 e faziam o uso de 

medicamentos para controle da glicemia, diferentemente das nossas voluntárias, o que aponta 

para o ineditismo dos resultados do nosso estudo.  

 A quantidade de canela utilizada na presente pesquisa foi baseada no estudo de KHAN 

et al. (2003), que suplementaram homens e mulheres portadores de DM2 e dislipidemia, 

utilizando dosagens de 1, 3 e 6g por um período de 40 dias. Os pesquisadores verificaram 

alterações no perfil lipídico, com redução do CT, TG e LDL-c, e também redução da glicemia 

nos grupos suplementados com as diferentes doses de canela (KHAN et al., 2003).  

 Estudos sobre a suplementação com canela em humanos e em animais experimentais 

demonstraram seus efeitos nos marcadores antropométricos e na composição corporal 

(ZIEGGENFUSS et al., 2006; SHEN et al., 2010; AKILEN et al., 2010; JAIN et al., 2017). 

Na presente pesquisa, quando analisados os dados antropométricos e de composição corporal, 

observou-se alterações significativas apenas no GP, o qual apresentou aumento do peso, IMC, 

MM e MG. Estes resultados parecem sugerir um efeito protetor da canela quanto ao aumento 

de peso e alteração da composição corporal em mulheres, uma vez que tais variáveis 

mantiveram-se inalteradas no GC, e não foi observada diferença significativa no consumo 

energético de ambos os grupos antes e após a intervenção. Embora o GP tenha sofrido 

alterações na composição corporal, não foi possível verificar mudanças significativas no 

percentual de gordura andróide e ginecóide. O aumento da MM foi um resultado 

surpreendente, pois não existem relatos na literatura que justifiquem este achado.  

 Por outro lado, alguns estudos demonstraram a efetividade da canela em reduzir 

gordura corporal e IMC. O estudo de ZIEGGENFUSS et al. (2006) suplementaram com 500 

mg por dia de extrato de canela em indivíduos com diagnóstico de SM, por um período de 12 

semanas. Após o período de intervenção observaram que a suplementação com canela teve 
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um impacto na redução da gordura corporal e aumento de MM, quando comparado com o 

placebo (ZIEGGENFUSS et al., 2006). Enquanto AKILEN et al. (2010), em seu estudo com 

homens e mulheres, portadores de DM2, utilizando o protocolo de 2g por dia de canela cássia 

durante 12 semanas, relataram redução do IMC e da CC após o período de intervenção. 

Quando o extrato de canela foi administrado em animais experimentais com DM1, induzidos 

pelo uso de estreptozotocina, por um período de 22 dias, foi verificada redução do peso desses 

animais, quando comparado com os demais grupos estudados (SHEN et al., 2010).  

 JAIN et al. (2017) pesquisaram o impacto da suplementação com 3g de canela por dia, 

por um período de 16 semanas em pacientes portadores de SM.  Ao final do estudo foi 

observada redução do peso corporal, gordura total e visceral. Mostrando que esta especiaria 

foi capaz de influenciar na composição corporal (JAIN et al., 2017). 

A administração de cinamaldeído em camundongos que receberam dieta com alto teor 

de gordura e sacarose, para a indução da obesidade, por um período de cinco semanas, 

resultou em redução do peso corporal quando comparado ao grupo controle. Concluindo que a 

adição de cinamaldeído as dietas com alto teor de gordura e sacarose pode contribuir para a 

redução da deposição de gordura visceral (TAMURA et al., 2012).  

 Uma das justificativas para nossos achados antropométricos e de composição corporal 

pode ser as modificações metabólicas que ocorrem em mulheres pós-menopausadas advindas 

do declínio de estrogênio e do aumento dos hormônios andrógenos, que ocasionam mudanças 

principalmente na composição corporal, causando aumento de peso corpóreo, decorrente do 

aumento de gordura ginecóide (TAO et al., 2018). Neste sentido, o aumento de peso e as 

alterações da composição corporal no GP também podem ser explicados devido às mudanças 

que ocorrem no período da pós-menopausa, não somente pelas alterações hormonais, mas 

também pelo estilo de vida sedentário observado neste grupo. 

 A canela da espécie verum é utilizada há mais de duas décadas para auxiliar no 

controle da glicemia em pacientes portadores de DM2, quando mostrou suas propriedades 

insulino miméticas (KHAN et al., 1990). 

 Nesta pesquisa foi observado aumento significativo da glicemia do GP, diferentemente 

do GC, que manteve seus níveis glicêmicos após a intervenção com canela. Estes achados 

sugerem que a suplementação com canela pode ter exercido um papel protetor no aumento da 

glicemia, já que o GP aumentou em 12% a glicemia após a intervenção. 

Outros estudos demonstraram, ainda, que a canela teve impacto na redução da 

glicemia após a sua suplementação em pacientes com DM2, que faziam o uso de medicação 
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hipoglicemiante (KHAN et al., 2003; AKILEN et al., 2010; ASKARI et al., 2014; JAIN et al., 

2017).  

O extrato de canela também tem demonstrado capacidade de aumentar a quantidade e 

ativar o receptor de insulina e inibir a fosfatase, levando assim a um aumento da sensibilidade 

à insulina (MANG et al., 2006). Estudos in vitro demonstraram possíveis mecanismos de ação 

da canela, através da inativação da alfa amilase pancreática e da alfa glucosidase, enzimas 

envolvidas no metabolismo de carboidratos (RANASINGHE et al., 2012). Outros prováveis 

mecanismos para efeito hipoglicemiante da canela na redução da absorção de glicose 

intestinal pós-prandial seriam através da inibição da gliconeogênese e pela estimulação da 

liberação de insulina (ADISAKWATTANA et al., 2011).  

 No entanto, no presente estudo, além da canela não ter apresentando efeito 

hipoglicemiante, observamos que, antes da intervenção, 86,6% das mulheres do GC eram pré-

diabéticas ou diabéticas, e no GP 93,4% eram pré-diabéticas ou diabéticas. Ao final do 

estudo, embora no GP tenha-se observado aumento da frequência de pré-diabetes e diabetes 

que alcançou 100% das voluntárias do grupo, esse aumento demonstrou significância 

estatística apenas no GC. Estes resultados são corroborados pela epidemiologia recente, a qual 

aponta que em 2012, a DM foi responsável por um milhão e meio de mortes no mundo 

(WHO, 2014), além de ser um distúrbio metabólico recorrente do período da pós-menopausa 

(MATTHEWS et al., 2009). No Brasil, estima-se que nove milhões de brasileiros na idade 

adulta são portadores de DM, dos quais 5,4 milhões são mulheres (IBGE, 2013).  

 Embora grande parte das mulheres pesquisadas apresentassem pré-diabetes e DM, as 

mesmas não faziam o uso de medicações por desconhecerem tais condições patológicas, 

mesmo a sua maioria apresentando renda familiar superior a dois salários mínimos e nível 

superior completo. Diferentemente do nosso estudo, os voluntários do estudo de KHAN et al. 

(2003), portadores de DM2 e dislipidêmicos, faziam o uso de medicamentos com 

sulfonilureia para controle da glicose. É provável que este medicamento, em associação com a 

canela, tenha seu efeito potencializado na redução da glicemia, visto que a sulfonilureia 

aumenta a secreção de insulina e a canela aumenta a sensibilidade à insulina (RAFEHI et al., 

2012).  

 Por outro lado, BLEVINS et al. (2007) não verificaram impacto da suplementação 

com canela na melhora do DM2, em seu estudo, realizado com uma população mista. Os 

pesquisadores não observaram alteração na hemoglobina glicada (HbA1c) e glicemia de 

jejum, e sugeriram uma suposta inadequação na dosagem de canela oferecida durante a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adisakwattana%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21538147
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intervenção. A dose utilizada foi baseada no benefício previamente demonstrado de 1g por dia 

de canela (KHAN et al., 2003).   

 Quanto ao perfil lipídico, no presente estudo, foi possível verificar que a maioria das 

mulheres pesquisadas encontrava-se com alterações importantes no início da intervenção. Ao 

final do estudo, as mulheres apresentaram um aumento de 53,3% do CT, 26,6% do LDL-c. 

Esses dados mostram que, após o período de intervenção, toda a amostra apresentava 

dislipidemia. 

 Quando realizada a comparação do perfil lipídico, percebeu-se que, no GC, houve 

aumento do CT e LDL-c, redução do HDL-c, sem alteração no TG. No GP foi possível 

observar aumento do CT e LDL-c, já o HDL-c e o TG não sofreram alterações. 

 Diferentemente da presente pesquisa, KHAN et al. (2003) mostraram que três doses 

diferentes de canela 1, 3 e 6g por dia por um período de 40 dias, foram eficazes na redução dos 

níveis de CT, LDL-c e TG em indivíduos com DM2 e dislipidemia. Outro estudo com 

pacientes portadores de SM, suplementados com 3g por dia de canela por um período de 16 

semanas, verificou melhora no perfil lipídico, com o aumento do HDL-c, redução do CT, 

LDL-c e TG e também SM (JAIN et al., 2017).   

 Em estudo realizado em ratos que receberam dieta com alto teor de gordura, quando 

suplementados com canela por um período de 35 dias, foi verificado redução do CT, LDL-c e 

TG, sem alteração do HDL-c. O que mostra que esta especiaria desempenha papel direto no 

metabolismo lipídico, contribuindo na prevenção da hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 

(RAHMAN et al., 2013). 

 Todavia, o mecanismo de ação pelo qual a canela atua sobre o perfil lipídico ainda não 

está claramente descrito na literatura. Parece que o aumento dos níveis séricos de insulina 

pode contribuir para a diminuição dos lipídios (PREUSS et al., 2006). Em animais 

experimentais, a inibição da enzima hepática HMG Co-A redutase é o principal mecanismo 

hipolipidêmico, apresentado pelo cinamato, composto fenólico encontrado na casca interna da 

canela. Este composto se mostrou eficaz na redução de colesterol hepático, quando 

administrado em ratos que receberam dieta com alto teor de gordura (LEE et al., 2003). O 

extrato de canela parece atuar como agonista de PPARα (receptores ativados por 

proliferadores de peroxissoma) melhorando a homeostase lipídica, através da regulação 

positiva da expressão de genes envolvidos no metabolismo de glicose e lipídios (SHENG et 

al., 2008).  

 Existem algumas evidências de que o HDL-c se torna disfuncional em determinadas 

situações de inflamação crônica (ANSELL et al., 2006). As mulheres na pós-menopausa 
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apresentam alterações metabólicas, que podem interferir na qualidade do HDL-c (SHAW et 

al., 2009). Nesta pesquisa, o GC apresentou redução do HDL-c e, além disso, tem sido 

discutido que em mulheres no período da pós-menopausa o HDL-c nem sempre se apresenta 

com um efeito protetor, sendo associado ao aumento de risco de AVC e infarto (BOTS et al., 

2002). Contudo são poucos os estudos conclusivos a respeito das possíveis alterações nas 

propriedades do HDL-c que possam comprometer sua capacidade cardioprotetora.  

 A literatura aponta que as alterações no perfil lipídico podem ser provenientes do 

esgotamento ovariano ou decorrência das modificações metabólicas causadas pelo aumento 

da gordura visceral (CARR, 2010). Além disso, os níveis séricos de CT, LDL-c e TG podem 

aumentar em torno de 7 a 19% em mulheres, do período da pré-menopausa para a pós-

menopausa (TORNG et al., 2000; AKAHOSHI et al., 2001),  além de reduzir o HDL-c 

(MEDEIROS, 2008; ANAGNOSTIS et al., 2015).  

 Sabe-se que os níveis sanguíneos de CT vão aumentando ao longo da vida, 

independentemente do sexo (AL-NUAIM et al., 1997; FERNANDES et al., 2005). Contudo, 

no período pós-menopausa, ocorre a perda da função ovariana e consequentemente a natural 

depleção da produção de estrogênio, sendo consequência para determinar o aumento dos 

lipídios sanguíneos (AKAHOSHI et al., 2001; GRAFF-IVERSEN et al, 2008; DERBY et al., 

2009). Por outro lado, as mudanças no perfil lipídico também podem ser consequentes do 

sedentarismo e de dietas aterogênicas. De fato, quando verificado o nível de atividade física, 

54% e 60% do GC e GP, respectivamente, eram sedentárias, e a média de consumo de gordura 

saturada no GP foi superior a 10% do VET, apontando para uma dieta com potencial 

aterogênico (WANG et al., 2016). Se formos considerar as atuais recomendações de consumo 

de gordura saturada para pacientes com SM, dado que 76,6% das mulheres estudadas 

apresentavam-se nesta condição em T1, tanto GC quanto GP apresentavam o consumo médio 

de gordura saturada acima 7% do VET (FALUDI et al., 2017).   

 Outro dado da literatura científica diz respeito à maior prevalência da SM em mulheres 

na pós-menopausa, quando comparado ao período pré- menopausa (NETO et al., 2010; ALI et 

al., 2014), embora esta associação ainda seja controversa. No início do presente estudo 

observou-se, de fato, alta prevalência de SM (76,6%), embora a frequência desta condição não 

tenha sofrido alteração significativa após a intervenção. Esses dados são corroborados pelo 

estudo de NETO et al. (2010), no qual verificou uma elevada ocorrência de SM em mulheres 

pós- menopausadas. Dentro deste contexto, o avanço da prevalência da SM em mulheres nesta 

fase da vida é impulsionado devido ao aumento de gordura visceral, com consequente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anagnostis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25804951
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aumento do peso e também pelas modificações nos parâmetros bioquímicos (TG, HDL e 

glicemia) (ALI et al., 2014).  

AKILEN et al. (2010) sugerem em seu estudo com homens e mulheres que o tipo de 

canela utilizada para a suplementação deve ser considerada, por conta da possível diferença 

em sua composição química ou ingredientes ativos. Em muitos estudos, a suplementação com 

canela mostrou resultados positivos quando foi utilizada a do gênero cassia (KHAN et al., 

2003; MANG et al., 2003; CRAWFORD, 2009; AKILEN et al., 2010). Em contrapartida, 

BLEVINS et al. (2007) e VANSCHOONBEEK et al. (2006) também utilizaram a canela 

cassia para a realização do estudo com mulheres na pós-menopausa (VANSCHOONBEEK et 

al., 2006) e com homens e mulheres portadores de DM2 (BLEVINS et al., 2007), e não 

tiveram achados importantes, o que demonstra a dificuldade em comparar estudos que 

suplementam canela com populações diferentes e em doses diferentes.  

Em estudos que utilizaram a canela da espécie verum foram encontrados resultados 

significativos após a intervenção no grupo suplementado com canela, tanto em pesquisas com 

ratos, quanto em humanos (RANJBAR et al., 2006; SHEN et al., 2010; MARKEY et al., 

2011). 

 O tempo de intervenção deste estudo foi baseado em outros estudos que apresentaram 

resultados positivos quando administrado canela (KHAN et al., 2003; JAMAL, 2009; 

SURIADI et al., 2013). Além disso, um período superior a oito semanas provavelmente 

reduziria a adesão à suplementação. 

 Em razão da variabilidade das publicações, deve-se ter cuidado ao comparar os 

diversos resultados, pois a maioria dos estudos que suplementaram canela foram realizados 

com animais (SHEN et al., 2010; RANASINGHE et al., 2012; CAMACHO et al., 2015; 

KHARE et al., 2016;). Além disso, cada pesquisa avalia uma população diferente, de sexo e 

idade distintos, com ou sem diagnóstico de patologias, fazendo ou não o uso de 

medicamentos, com diversas espécies e quantidades diferentes de canela e por um período de 

intervenção que pode variar. Sendo assim, esses são fatores que podem dificultar a 

comparação do presente estudo com tantos outros que suplementaram canela, já que a amostra 

era composta somente por mulheres no período pós-menopausa com sobrepeso ou obesidade.  

 Dentre as limitações do estudo, o tamanho amostral pode ter influenciado nos 

resultados, já que apresentamos uma perda de 11 mulheres. Ademais, o tempo de intervenção 

poderia ser maior, como o observado em outras pesquisas com canela. Ainda assim, a 

literatura mostra que estudos administraram canela por 60 dias em 70 voluntários e 90 dias em 

43 voluntários não encontraram diferença na glicemia e perfil lipídico após o período de 
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intervenção (BLEVINS et al., 2007; HASANZADE et al., 2012). A quantidade de canela 

administrada no presente estudo (2g) também pode ter sido um fator limitante, já que outras 

pesquisas somente encontraram resultados com doses de 3g (SURIADI et al., 2013; JAIN et 

al., 2017).  

 Desta maneira, para fundamentar ainda mais os benefícios da suplementação com 

canela, mais investigações com mulheres no período da pós-menopausa se fazem necessárias, 

com diferentes doses de canela, bem como em uma amostra maior e por um período mais 

longo, do que o apresentado nesta pesquisa. Somando-se a estes fatos, todas as mulheres deste 

estudo apresentavam sobrepeso ou obesidade, não podendo nossos resultados serem 

extrapolados para a população eutrófica. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 No presente estudo sobre a suplementação com canela em mulheres na pós-menopausa 

com sobrepeso ou obesidade e seu impacto sobre os parâmetros antropométricos, de 

composição corporal, bioquímicos e a frequência de SM, conclui-se que: 

 A suplementação com canela não alterou peso, IMC e composição corporal das 

mulheres após a intervenção. Por outro lado, o grupo que não recebeu canela (GP) 

apresentou aumento de peso, IMC, MG e MM, o que parece apontar para um efeito 

protetor da canela nos parâmetros antropométricos e de composição corporal em 

mulheres na pós-menopausa. 

 Quanto a glicemia, igualmente observou-se um aumento significativo no GP, o que 

não ocorreu no GC, demonstrando que, possivelmente, a canela apresentou ação 

benéfica no controle da glicemia das mulheres após a intervenção. Embora, ao término 

da pesquisa, tenhamos observado, ainda, uma alta prevalência de pré-diabetes e DM 

nas mulheres estudadas.   

 Ambos os grupos GC e GP apresentaram aumento de CT e LDL-c após a intervenção, 

demonstrando que a suplementação com canela não foi capaz de reduzir estas 

variáveis no presente estudo. 

 A suplementação com canela não foi capaz de atenuar os fatores de risco para a SM 

deste grupo.  

 Os resultados mostram uma elevada prevalência de SM, nas mulheres pós-

menopausadas, antes e após a intervenção, sendo fator relevante para o avanço da 

mortalidade por DCV nessa faixa etária. 

 Mais estudos sobre o impacto da suplementação com canela em mulheres no período 

da pós-menopausa são necessários para confirmar o benefício desta especiaria na 

saúde da mulher. 
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APÊNDICE A – FOLDER DIVULGAÇÃO 
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APÊNDICE B – TRIAGEM – VOLUNTÁRIOS PESQUISA CANELA 

 

Agradecemos o seu interesse em participar do projeto de pesquisa envolvendo a 

suplementação com canela. Estamos dando início a mais uma etapa do projeto e para isso, 

será necessário o preenchimento dos seguintes dados. 

Nome completo:  

 

Idade:  

 

Peso: 

 

Altura:  

 

Faz uso de algum medicamento? 

 

Faz uso de algum suplemento?  

 

Possui menstruação regular? (  ) Sim  (  )Não  

 

Faz uso de método contraceptivo? (   )Sim  (   )Não  

 

Encontra-se no período da menopausa? (   )Sim  (   )Não 

 

Se sim, está a quanto tempo sem menstruar? 

 

Faz reposição hormonal? (   )Sim  (   )Não 

 

Disponibilidade de horários para participar da pesquisa? 

 

Segunda(  )Manhã  (  )Tarde 

 

Terça (   )Manhã 

 

Quarta (  )Manhã  

 

Quinta (   )Manhã  

 

Sexta (   )Manhã   

 

Telefone para contato:  

 

Em breve, entraremos em contato para agendar uma visita ao Ambulatório de Nutrição 

Funcional e darmos início ao projeto. 

Caso queira conhecer melhor sobre o nosso trabalho, visite nossa página do Facebook: 

https://www.facebook.com/ambulatorionutfuncional 

 

Obrigada! 

Att,  

Equipe de Pesquisa – Ambulatório de Nutrição Funcional 

 

https://www.facebook.com/ambulatorionutfuncional
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto de Pesquisa: “Atendimento clínico-nutricional no ambulatório de 

Nutrição Funcional da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense”. 

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

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 

Ferreiro - Universidade Federal Fluminense - UFF 

Nome do voluntário: ____________________________________________ 

Idade:_________________ RG: _____________________ 

O Senhor (a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Atendimento clínico-

nutricional no ambulatório de Nutrição Funcional da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense”, sob a responsabilidade das pesquisadoras Dra. Karen de 

Jesus Oliveira e Dra. Manuela Dolinsky. Esta pesquisa tem por objetivo realizar prescrições 

dietéticas coadjuvante com orientações nutricionais. Haverá a distribuição de cápsulas 

contendo canela ou placebo para serem ingeridas diariamente no período de 8 semanas. Além 

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

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

jejum noturno de 12 horas. A coleta de amostras será realizada em duas etapas: T2- coleta 

basal- antes da intervenção e T3 - 8 semanas após o início do estudo. 

A coleta de sangue será realizada por técnico habilitado no Ambulatório de Nutrição 

Funcional da Faculdade de Nutrição Emílio de Jesus Ferreiro, através de punção venosa 

(encontrar uma veia) com seringa descartável; sendo observados os cuidados técnicos na 

coleta da amostra. Também será realizado a medição do metabolismo basal e avaliação da 

composição corporal. Para tanto, será medida a taxa metabólica basal que corresponde à 

quantidade de calorias gastas durante o repouso e a composição corporal que consiste na 

determinação da quantidade de gordura corporal, de osso e de músculo em uma amostra de 20 

adolescentes e 60 adultos (entre 15 e 60 anos de idade), homens e mulheres residentes na 

cidade de Niterói, Rio de Janeiro. 

Será necessária uma visita do Senhor (a) ao LANUFF - Laboratório de Avaliação 

Nutricional e Funcional da UFF; nas quais as seguintes medidas serão realizadas: peso 

corporal, altura, circunferência abdominal. O seu peso será medido em uma balança especial, 

parecida com uma balança de banheiro, por onde passará uma corrente elétrica muito fraca, 

que não é possível ser notada, ao contato dos pés na base da balança. Todas estas medidas 

serão tomadas num consultório com a presença de outra pessoa que ajudará na anotação das 

medidas. Para a coleta dessas medidas será necessário o uso de roupa colante ao corpo 

(Exemplo: top, calça legging, sunga).Nesta ocasião, também serão feitas medidas 

metabólicas. Para a medida do metabolismo basal, o Senhor (a) deverá permanecer deitado 

em uma cadeira reclinável numa sala sem claridade e com a temperatura controlada por um 

total de aproximadamente 25 minutos. A medida será feita através de um aparelho que mede a 

respiração e para a qual se usa um capacete que envolverá a sua cabeça durante todo este 

tempo. A composição corporal será medida por um tipo de aparelho de Raio-X de baixa 

radiação, para esta medida o Senhor permanecerá vestido e deitado na cama do aparelho que 

fará uma fotografia de seu corpo inteiro. Esta medida terá duração de aproximadamente 10 

minutos e é indolor. A medida feita por este aparelho exporá o Senhor (a) a uma dose muito 

baixa de radiação que não é prejudicial à sua saúde. Se caso você for mulher em idade fértil, 

será solicitado fazer um exame de urina no LANUFF antes de medir a composição corporal.  

Se o teste for positivo ou caso você suspeite estar grávida você não poderá fazer este exame e 

a Senhora deixará de participar do projeto. 
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A participação neste estudo pode lhe trazer algum desconforto por necessitar de jejum de 12 

horas para a medida da taxa metabólica basal, mas você receberá um lanche ao final dos 

procedimentos. Riscos associados com a coleta de sangue incluem dor, hematoma, ou outro 

desconforto no local da coleta. Raramente desmaio ou infecções no local de punção podem 

ocorrer. Cuidados serão tomados para minimizar esses riscos. Podem acontecer riscos 

imprevisíveis além dos mencionados, mas todas as precauções serão tomadas para proteger a 

sua segurança pessoal durante todas as fases do presente estudo. 

A informação obtida com este estudo poderá ser útil cientificamente e de ajuda para 

outros. Além disto, a informação sobre o metabolismo basal poderá indicar sua real 

necessidade de calorias e, os dados da composição corporal lhe informarão sobre a quantidade 

de gordura corporal e a massa magra que inclui o conteúdo de osso. 

A sua participação é voluntária e o Senhor (a) poderá desistir de participar da pesquisa 

e retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que ocorra prejuízo na sua relação com 

os pesquisadores ou com a Universidade Federal Fluminense. 

Em qualquer etapa do estudo o Senhor (a) terá acesso às pesquisadoras Dra. Karen de 

Jesus Oliveira e Dra. Manuela Dolinsky que poderão ser encontradas nos telefones listados 

abaixo. Qualquer consideração ou dúvida sobre ética da pesquisa pode ser esclarecida pelo 

pesquisador ou então pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – CCM/HUAP, telefone 2629-

9189 – E-mail: etica@vm.uff.br. 

Qualquer informação obtida nesta investigação será confidencial e só será revelada 

com a sua permissão. Os dados individuais obtidos nesta pesquisa nãoserão apresentados a 

ninguém. Os dados coletados serão retornados para o Senhor (a) pelo pesquisador 

responsável. Os dados científicos e as informações médicas resultantes do presente estudo 

poderão ser apresentados em congressos e publicados em revistas científicas sem a 

identificação dos participantes. Não haverá despesas pessoais para as participantes em 

qualquer fase do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. 

Eu, ______________________________________________________________________, 

RG nº  

_______________________, declaro ter sido informada (o) e concordo com a participação, 

como voluntária, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de 201 

 

_________________________                                     ___________________________ 

Nome do voluntário                                                    Assinatura do voluntário 

 

_____________________                                                     ____________________ 

Nome do responsável por obter o consentimento      Assinatura do responsável por obter o 

consentimento 

 

_________________________                                         _________________________ 

Testemunha                                                                         Testemunha 

 

Telefone das pesquisadoras responsáveis: Ana Luiza Sant’ Anna (21) 997520954; Luciana 

Pereira (21) 983770755; Karen de Jesus Oliveira (21) 984012609/(21)26292408; Manuela 

Dolinsky (21) 26299858 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE D – FICHA CADASTRAL 

 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

1. Dados pessoais e socioeconômicos 

Nome: ________________________________________________________  

 

Data de Nascimento: ____/____/____ Idade: _________________anos/meses 

 

Cor : branca   pardo  negro  

 

Estado civil:  casado (a) viúvo(a)   solteiro (a) 

 

Endereço: _______________________________________________________ 

 

Bairro: _____________________________________ CEP:_________-______ 

Telefone: __________________ E-mail:_______________________________ 

Profissão: ____________________________ 

Escolaridade: ___________________________  Anos de Estudo : __________  

MORA COM QUEM:  PRÓPRIA FAMÍLIA   OUTROS:___________________________ 

 

Renda familiar (R$): _______ Renda per capita (R$)________ Não sabe_____ 

 

nº de pessoas da família:________  Chefe da família :____________________  

 

Escolaridade do chefe: _________Profissão do chefe:___________________ 

 

Saneamento Básico:  não sim             Casa:  própria     alugada 

 

Nº de cômodos totais: _________Nº de cômodos para dormir: ____________ 

2. Anamnese 

Pressão arterial: HipotensoNormotenso Hipertenso 

 

Funcionamento intestinal:NormalConstipado DiarréiaPresença de gases  

 

Frequência entre as evacuações: DiáriaDias alternados  2 x na semana   Outros 

____________________ 

 

Qualidade do sono: 6 a 8 horas por diaMais de 8 horas ao dia    Menos de 6 horas ao 

dia 

 

 

Número:_____ 

Data: ___/___/___ 
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Uso atual de suplementos:  não sim    

Qual?________________________Período:______________ 

 

Uso atual de medicamentos:  não sim    

Qual?______________________Período:______________ 

 

OBS: anticoagulantes, anti-lipidêmicos, hipoglicemiantes orais e insulina – não poderão 

participar do estudo (Critério de exclusão) 

 

Encontra-se no período de gestação ou lactação? NÃOSIM 

 

Possui ciclo menstrual regular? NÃO SIM 

Obs: ___________________________________________________________ 

 

Faz uso de pílula anticoncepcional? NÃO SIM 

Qual? __________________________________________________________ 

 

Tem alguma doença/ alteração ginecológica? Ex. ovário policístico  

NÃO SIM 

Qual? _________________________________________________________ 

 

Qual a data da última menstruação? ____________________________________ 

 

Possui alergia ou intolerância à algum alimento? NÃOSIM   

Quais?__________________________________________________________ 

 

Tem ou já teve alteração na função tireoidiana? NÃOSIM 

 

Possui nódulos na tireoide? NÃO SIM   

3. História Patológica Pregressa 

 Diabetes Tipo (I)(II)    Anemia   

Disfunção hepáticaOutras  

Qual?______________________________________________________ 

4. Hábitos e estilo de vida 

Uso de bebida alcoólica  não sim  Quantos dias na semana? _________ 

Quantidade diária:________________ 

 

Tabagismo:  não sim  Quantidade diária:__________________________ 

 

Pratica alguma atividade física regular:  não       sim  

Qual? ______________________ Horas por semana: _________________ 

 

Faz algum serviço doméstico:  não       sim  

Qual? __________________Horas por dia_________ por semana _________ 

 

Quantas horas dedica à aparelhos eletrônicos (TV,computador, celular, 

tablete...):__________________________ 
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5.Dados Antropométricos 

 

DADOS T0 

data: 

 

___/___/__ 

T1 

data: 

 

___/___/__ 

T2 

data: 

 

___/___/__ 

T3 

data: 

 

___/___/__ 

Medidas/ Índice     

Peso (kg)     

Estatura (m)     

IMC (kg/m2)     

Circunferência     

Abdominal      

Cintura     

Adesão ao suplemento     
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APÊNDICE E – RECORDATÓRIO ALIMENTAR 24 HORAS 

 

 

NOME:____________________________________________ 

REGISTRO: ________________ 

DATA:___________________________ 

 

 

 

HORÁRIO LOCAL REFEIÇÃO ALIMENTOS 

INGERIDOS 

INGREDIENTES QUANTIDADE 

    Desjejum       

      

      

      

    Colação       

      

      

      

    Almoço       

      

      

      

    Lanche       

      

      

      

      

      

    Jantar       

      

      

      

      

      

    Ceia       
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ANEXOS 
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ANEXO A – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 



 

69 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

 



 

72 

 

ANEXO B – FICHA TÉCNICA CANELA 
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