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RESUMO 
 
 

O consumo de oleaginosas está associado à redução do risco para doenças 

cardiovasculares. A amêndoa de baru (Dipteryx alata Vog.) desperta interesse 

científico por sua composição nutricional. O objetivo desse ensaio clínico controlado 

e randomizado foi avaliar o efeito do consumo da amêndoa de baru associado à 

prescrição normocalórica sobre a composição corporal, perfil lipídico e atividade de 

enzimas antioxidantes em mulheres com excesso de peso. Participaram do estudo 

46 mulheres com excesso de peso que receberam prescrição de dieta normocalórica 

e foram randomizadas em grupo placebo (GP, n= 22; 800 mg de maltodextrina) e em 

grupo intervenção (GI, n= 24; 20 g de amêndoa de baru). Medidas de adiposidade, 

pressão arterial, lipídios séricos, parâmetros bioquímicos e atividade enzimática das 

enzimas catalase, glutationa peroxidase (GPx) e superóxido dismutase (SOD) foram 

determinados no início e ao final do estudo. A análise estatística foi realizada 

utilizando o software Stata for Windows (versão 12.0). As comparações das médias 

e diferenças pré e pós-intervenção entre os grupos foram analisadas pelo teste t de 

Student. As diferenças pré e pós-intervenção intra-grupos foram analisadas pelo test 

t para amostras pareadas, considerando como significativo p<0,05. A massa 

corporal reduziu em GP e GI, no entanto a redução da adiposidade foi observada 

apenas em GI. A redução da circunferência da cintura foi 1,7 vezes maior em GI, 

quando comparada ao GP (p=0,01). Quanto ao perfil lipídico, apenas GI obteve 

redução (p<0,05) nas concentrações séricas de colesterol total (-12,8 mg/dL), LDL (-

10,47 mg/dL) e triacilgliceróis (-15,00 mg/dL), e aumento nas concentrações de HDL 

(+3,63 mg/dL, p<0,01). A atividade das enzimas GPx e SOD aumentaram em GI 

(p<0,05), com diferença entre os grupos para GPx (+0,08 contra -0,07 U/mg, 

p<0,001, respectivamente). Portanto, o consumo de 20 g de amêndoa de baru 

associada à prescrição normocalórica reduziu a adiposidade, melhorou o perfil 

lipídico e aumentou a atividade de enzimas antioxidantes em mulheres com excesso 

de peso. 

 
Palavras-chave: Dipteryx alata Vog., perfil lipídico, circunferência da cintura, 

sobrepeso  
 

 

 



 

ABSTRACT  
 
 
The nut consumption is associated with reduced risk for cardiovascular disease. 

Almond baru (Dipteryx alata Vog.) Awakens scientific interest for its nutritional 

composition. The aim of this randomized controlled clinical trial was to evaluate the 

effect of consumption of almond baru associated normocaloric prescription on body 

composition, lipid profile and antioxidant enzymes activity in overweight women. The 

study included 46 overweight women who were prescribed normocaloric diet and 

were randomized into a placebo group (PG, n = 22, 800 mg maltodextrin) and 

intervention group (IG, n = 24, 20 g almonds baru ). Adiposity, blood pressure, serum 

lipids, biochemical parameters and enzyme activity of catalase, glutathione 

peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) measurements were determined 

at baseline and at study completion. Statistical analysis was performed using Stata 

software for Windows (version 12.0). Comparisons of means and pre-and post-

intervention differences between groups were analyzed by Student's t test. The pre-

and post-intervention differences within groups were analyzed by t test for paired 

samples were significant p <0.05. Body mass decreased in GP and GI, however the 

reduction in adiposity was observed only in GI. The reduction in waist circumference 

was 1.7 times higher in GI, compared to GP (p = 0.01). The lipid composition, just got 

GI reduction (p <0.05) in serum total cholesterol (-12.8 mg / dL), LDL cholesterol (-

10.47 mg / dL) and triglycerides (-15.00 mg / dL), and increasing concentrations of 

HDL (+3.63 mg / dl, p <0.01). The activity of GPx and SOD increased in GI (p <0.05), 

with differences between groups for GPx (+0.08 versus -0.07 U / mg, p <0.001, 

respectively). Therefore, consumption of 20 g almonds baru associated with 

prescription normocaloric reduced adiposity, improved lipid profile and increased the 

activity of antioxidant enzymes in overweight women. 

 

Keywords: Dipteryx alata Vog., lipid profile, waist circumference, overweight 

 
 
 
 
 
 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

Apo B: apolipoproteína B 

Apo A-1: apolipoproteína A-1 

ALT: alanina aminotransferase 

AST: aspartato aminotransferase  

CAT: Catalase 

CT: Colesterol total 

DAC: Doença arterial coronariana 

DCNT: Doença crônica não-transmissível 

DCV: Doenças cardiovasculares 

EROS: Espécies reativas ao oxigênio 

GGT: gama-glutamil transferase 

GPCR: Proteína G de receptores acoplados 

GPx: Glutationa peroxidase 

HbA1c: Hemoglobina glicada 

HDL: Lipoproteína de alta densidade 

IMC: Índice de massa corporal 

IL: Interleucina 

IC I: Índice de Castelli I 

IC II: Índice de Castelli II 

IDL: Lipoproteína de densidade intermediária 

LDL: Lipoproteína de baixa densidade 

MUFAs: Monounsaturated Fatty Acid – Ácidos graxos monoinsaturados 

NADPH oxidase: Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase 

PUFAs: Polyunsaturated fatty acid – Ácidos graxos poliinsaturados 

RNS: Espécies reativas ao nitrogênio 

SFA: Saturated fatty acid – ácidos graxos saturados 

SOD: Superóxido dismutase 

TAG: Triacilgliceróis 

TBARS: Espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 

VET: Valor energético total 

VLDL: Lipoproteína de muito baixa densidade 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal, de etiologia 

complexa e multifatorial, resultante da interação genética, ambiental, de estilo de 

vida e emocional. O aumento no consumo de alimentos ricos em açúcares simples e 

gorduras saturadas, bem como o sedentarismo, são os principais fatores 

relacionados ao meio ambiente (DREWNOWSKI; SPECTER, 2004).  

A incidência de obesidade no mundo aumentou significativamente durante as 

últimas décadas e é considerada uma epidemia global (CABALLERO, 2007; 

GOMES et al., 2010). Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

número de adultos acima do peso ideal subiu quatro vezes nas últimas três décadas 

em países em desenvolvimento. Em 2008, a OMS estimou que 1,4 bilhões de 

adultos estavam acima do peso, sendo que dentre eles, cerca de 200 milhões de 

homens e 300 milhões de mulheres obesas. As projeções para o ano de 2015 são 

de que, aproximadamente 2,3 bilhões de adultos estarão acima do peso e mais de 

700 milhões serão obesos (WHO, 2008).  

A obesidade é a causa de morte de 2,8 milhões de pessoas por ano, 

principalmente pelo aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tais 

como diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, as quais 

representam 2/3 das mortes no mundo (WHO, 2012). Nos Estados Unidos, a 

prevalência de obesidade é de 34% entre os homens e 55% entre as mulheres com 

idade entre 20 e 64 anos (WHO, 2012). No Brasil, estima-se que cerca de 51% da 

população apresenta algum grau de excesso de peso (DATASUS, 2012). Em 

Goiânia, 47% das mulheres estão com excesso de peso e 11,8% com obesidade 

(DATASUS, 2012).  

A obesidade é fator de risco independente para doença arterial coronariana 

(DAC) e um dos principais para o desenvolvimento da síndrome metabólica (BANEL; 

HU, 2009; MEA, 2008). O tecido adiposo é metabolicamente ativo e pode 

desencadear uma cascata de reações que resultam na resistência insulínica, 

hipertensão arterial, cânceres, osteoartrites, danos micro e macrovasculares e 
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dislipidemias (DAGENAIS; YI, 2005; SJOSTROM et al., 2007; SIQUEIRA et al., 

2012; BONDIA-PONS; RYAN; MARTINEZ, 2012). 

A redução dos processos oxidativos a partir dos compostos fenólicos, 

tocoferóis, fosfolipídios, aminoácidos e ácidos graxos monoinsaturados (MUFAs) e 

poliinsaturados (PUFAs) têm estimulado investigações sobre os mecanismos de 

ação destas substâncias e o resultado em diferentes grupos de intervenção. Nesse 

sentido, nozes verdadeiras, tais como a amêndoa, castanha-do-brasil, pistache e 

noz, e sementes comestíveis, como amendoim e a amêndoa de baru, tem merecido 

destaque na literatura pelos benefícios de seu consumo associados à redução do 

risco cardiovascular (FREITAS; NAVES, 2010; HASSIMOTO; GENOVESE; LAJOLO, 

2009; ROESLER et al., 2008; SEIFRIED et al., 2007).  

Estudos de intervenção em animais e em humanos constataram melhora 

tanto no perfil lipídico e na pressão arterial, bem como redução da resistência 

insulínica, e do estado pró-oxidativo com a introdução de nozes e sementes 

comestíveis na alimentação (BANEL; HU, 2009; VINSON; CAI, 2012). Esses 

benefícios têm sido atribuídos à presença de PUFAs e MUFAs; proteínas de origem 

vegetal; aminoácidos, como a arginina; nutrientes e compostos bioativos, tais como 

fibras, tocoferóis, compostos fenólicos e fitoesteróis e minerais, como zinco, selênio 

e cálcio (ALTURFAN; EMEKLI-ALTURFAN; USLU, 2009; FREITAS; NAVES, 2010; 

SIQUEIRA et al., 2012; TALEGAWKAR et al. , 2009). 

A amêndoa do baru (Dipteryx alata Vog.) é uma oleaginosa proveniente do 

barueiro, espécie de arbusto nativa do Cerrado, com grande produção de frutos no 

período que compreende os meses de julho a outubro (FERNANDES et al., 2010; 

SIQUEIRA et al., 2012; SOUSA et al., 2011). Esta amêndoa se destaca pelo elevado 

conteúdo proteico e de MUFAs, além de considerável quantidade de cálcio e altas 

concentrações de zinco, um potente antioxidante (SIQUEIRA et al., 2012). 

Os efeitos do consumo da amêndoa do baru em humanos não foram 

explorados. Considerando a composição nutricional dessa amêndoa, especialmente 

do seu conteúdo de ácidos graxos, é de extrema importância, do ponto de vista 

econômico e sustentável, investigar os benefícios do seu consumo para a saúde 

humana, uma vez que se trata de um alimento típico do Cerrado brasileiro, 

desconhecido por muitos do país e da própria região.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 EPIDEMIOLOGIA E CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE PESO 

 

A incidência de obesidade no mundo aumentou significativamente durante as 

últimas décadas e é considerada uma epidemia global (CABALLERO, 2007; 

GOMES et al., 2010). Cerca de um bilhão de pessoas que vivem em países como 

Brasil, Egito, China, Índia e Indonésia estão acima do peso. Na América Latina, este 

índice chega a 60% da população, exatamente o dobro da prevalência encontrada 

há 28 anos (WHO, 2012).  

No Brasil, a prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado ao longo 

dos anos, com tendência secular de expansão (WHO, 2012). O excesso de peso e a 

obesidade atingiam 46,6% e 16% da população brasileira, respectivamente, no ano 

de 2010 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Em 2012, a obesidade o excesso de peso 

alcançou 51% da população e a obesidade representou 17%. A prevalência do 

excesso de peso chega a 40% na região Centro-Oeste (IBGE, 2010), e 

especificamente em Goiânia, 47% dos adultos e idosos estão com excesso de peso 

e 13% com obesidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; PEIXOTO et al., 2008). 

A obesidade, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (DCV), é uma DCNT associada aos estados oxidativo e 

inflamatório. Estes estados estão intimamente relacionados à dislipidemia, 

hipertensão arterial, resistência insulínica e danos micro e macrovasculares 

(BONDIA-PONS, RYAN, MARTINEZ, 2012). O excesso de peso abrange as 

categorias de sobrepeso, no qual o Índice de Massa Corpórea (IMC) se situa entre 

25,0 e 29,9 kg/m², e obesidade (IMC ≥30,0 kg/m²), sendo caracterizado como 

condição em que o acúmulo de gordura corporal afeta a saúde adversamente 

(BANEL; HU, 2009; BONDIA-PONS, RYAN, MARTINEZ, 2012; CAO, 2011). 

A obesidade é fator de risco independente para doença arterial coronariana 

(DAC), como evidenciado nos estudos prospectivos clássicos de “Framingham Heart 

Study” e “Nurses Health Study” (MANSON, COLDITZ, 1990; MANSON et al., 1995). 

Outros estudos, como National Health and Nutrition Examination Study III (NHANES 

III), Ageing and Retirement in Europe (SHARE) e o Swedish Obese Study (SOS), 

demonstraram associação entre obesidade e DCV, cânceres, diabetes tipo 2, 

hipertensão arterial sistêmica, osteoartrose e dislipidemias, resultando em redução 
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da qualidade e expectativa de vida (CDC, 1996; MEA, 2008; SJOSTROM et al., 

2007). O risco relativo para DAC aumenta em 19% entre indivíduos com IMC de 21 

a 22,9 kg/m², e 3,56 em pacientes com IMC maior do que 29 kg/m², quando 

comparados àqueles com IMC até 21 kg/m² (GOMES et al., 2010). A cada unidade 

de IMC que se eleva ocorre aumento de 9% nos eventos cardíacos isquêmicos 

(PATEL, 2003). 

Em 2009, as doenças do aparelho circulatório foram as principais causas de 

morte no Brasil (31,2%), e apresentaram taxa de mortalidade específica igual a 

50,3/100.000 habitantes (DATASUS, 2012), figurando como problema de saúde 

pública. A realidade brasileira acompanha a realidade encontrada em países 

desenvolvidos como os EUA, onde dados de 2005 mostraram que as DCV eram a 

maior causa de morte no país (35,3%), tendo, em 2009, custado ao país 475,3 

bilhões de dólares com gastos diretos e indiretos (ACCF; AHA, 2010).  

A relação entre morte por DCV e obesidade é mais evidente em casos de 

adiposidade abdominal (BONDIA-PONS; RYAN; MARTINEZ, 2012). O tecido 

adiposo intra-abdominal ou visceral induz à liberação acentuada de citocinas 

inflamatórias e aumento da produção de espécies reativas ao oxigênio (EROS) 

(LÓPEZ-URIARTE et al., 2009), os quais constituem marcadores inflamatórios e de 

estresse oxidativo (ELMARAKBY; SULLIVAN, 2010). O estresse oxidativo crônico 

promove danos em lipídios de membrana, proteínas, enzimas e DNA, bem como 

alterações no metabolismo de carboidratos (VALKON et al., 2007). 

Uma das medidas que melhor reflete a gordura visceral é a medida da 

circunferência da cintura. Valores iguais ou superiores a 94 cm em homens e 80 cm 

em mulheres representam risco aumentado para DCV e medidas acima de 102 cm 

para homens e 88 cm para mulheres já definem risco muito aumentado (WHO, 

2006). Modificações no estilo de vida e hábitos alimentares são os primeiros passos 

para o tratamento do excesso de peso. Uma redução de 5 a 10% do peso corpóreo 

em indivíduos com o IMC até 40 kg/m² pode ser suficiente para redução da 

circunferência da cintura, pressão arterial, citocinas inflamatórias, glicemia, 

triacilgliceróis (TAG), colesterol total (CT) e lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 

(WGO, 2011). 

A avaliação da composição corporal é comumente realizada pela 

quantificação da massa adiposa e de massa livre de gordura, sendo um parâmetro 

utilizado para avaliação de riscos metabólicos e cardiovasculares (PARK et al., 
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2013). A presença concomitante do aumento da massa adiposa e gordura visceral 

favorece o surgimento de DCV e da síndrome metabólica. Assim, a composição 

corporal tem impacto considerável na elevação dos fatores de risco cardiovascular, 

uma vez que indivíduos com sobrepeso ou obesidade apresentam maior resistência 

à insulina e risco cardiometabólico (CHUNG et al., 2013). 

A obesidade também está associada ao estresse inflamatório, caracterizado 

pela maior liberação de citocinas pró-inflamatórias pelos adipócitos e pelo 

desequilíbrio hormonal (SCHRAGER et al., 2007). A obesidade abdominal afeta o 

metabolismo corpóreo, induzindo a hipertensão (PARK et al., 2013). Em estudo de 

base populacional com adultos obesos, observou-se que para cada 1,0 cm de 

aumento na medida da circunferência da cintura, a chance de hipertensão aumentou 

em 5% (DOMINGUEZ; BARBAGALLO, 2007). Um dos mecanismos que explicam a 

relação entre a composição corporal e fatores de risco cardiometabólicos é o 

aumento da adiposidade com a maior predisposição à resistência insulínica e 

catabolismo proteico (LIM et al., 2010; PREETHI, ANDREA; ARUN, 2010; 

SCHRAGER et al, 2007).  

 

 

2.2 EXCESSO DE PESO, PERFIL LIPÍDICO E OLEAGINOSAS 

 

A dislipidemia típica da obesidade consiste no aumento dos TAG e ácidos 

graxos livres, com redução das concentrações de lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) e elevação de LDL. As concentrações plasmáticas de apolipoproteínas B (apo 

B) também estão frequentemente aumentadas, em parte devido à superprodução 

hepática de lipoproteínas contendo apo B (KLOP; ETLE; CABEZAS, 2013). Outra 

característica desta dislipidemia é a produção excessiva de lipoproteínas de muito 

baixa densidade (VLDL) e aumento do catabolismo de apolipoproteínas A-1 (apo A-

1) (CHAN; BARRET; WATTS, 2006). Esta dislipidemia está relacionada à gênese da 

aterosclerose e é considerada fator de risco para DCV (THOMPSON, 2004). A 

dislipidemia também pode resultar de mutações nos genes que codificam os 

receptores de lipídeos, enzimas ou proteínas envolvidas no metabolismo das 

lipoproteínas, indicando desordem hereditária. No entanto, na maior parte dos 

casos, essa alteração lipídica reflete interação entre os genes e os fatores 

ambientais, como a dieta e o sedentarismo (THOMPSON, 2004).  
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Do ponto de vista fisiológico e clínico, as lipoproteínas são classificadas em 

quatro grandes classes. Os quilomícrons têm origem intestinal e são responsáveis 

pelo transporte dos lipídios absorvidos pelo intestino, advindos da dieta e da 

circulação entero-hepática. As VLDL, de origem hepática, são ricos em TAG, 

formados pela união de três ácidos graxos a uma molécula de glicerol, de origem 

dietética, intestinal e hepática. Os TAG presentes nas VLDL são hidrolisados pela 

enzima lipase lipoproteica e dão origem às lipoproteínas de densidade intermediária 

(IDL), as quais são rapidamente removidas do plasma. A enzima lipase hepática dá 

continuidade a esse processo de catabolismo, originando às LDL, que possuem o 

remanescente de TAG e a apo B100 como conteúdo proteico. As partículas de LDL 

são removidas do plasma pela ação de seus receptores, cuja expressão é um dos 

principais determinantes da concentração desta lipoproteína no sangue. As 

partículas de HDL são formadas no fígado, no intestino e na circulação e seu 

conteúdo proteico é representado pelas apo A-1 e A-2. Estas partículas são capazes 

de receber os ésteres de colesterol livre em suas membranas celulares, realizar o 

transporte reverso de colesterol, remover os lipídios oxidados da LDL, inibir a fixação 

de moléculas de adesão e monócitos ao endotélio, além de estimular a liberação de 

óxido nítrico (JIANG; ROBSON; YAO; 2013). 

O armazenamento e remoção de TAG pelos adipócitos são elementos-chave 

na regulação do equilíbrio energético, de forma que o aumento do depósito de TAG 

nas células adiposas é decorrente do desequilíbrio entre o consumo e o gasto de 

energia (LORENZI et al., 2005). A hipertrigliceridemia tem sido apontada como fator 

de risco cardiovascular independente, por estar associada à maior concentração de 

apo B e menor de HDL (SADEGHI et al., 2013). Martins et al. (2012) observaram 

que a maior relação TAG/ HDL está associada à elevada concentração de 

hemoglobina glicada (HbA1c), representando um aumento do risco cardiovascular. A 

apo B é a principal proteína da superfície das partículas de LDL e está 

correlacionada ao aumento do risco cardiovascular, uma vez que é responsável pela 

formação dos quilomícrons e de LDL. Ela está presente no plasma sob as formas de 

apoB-48, sintetizada no intestino, e apoB-100, sintetizada no fígado. Por outro lado, 

a apo A-1 está correlacionada com maiores concentrações plasmáticas de HDL 

(TOGNON et al., 2012). 

Os ácidos graxos que constituem a molécula de TAG sofrem influência direta 

da dieta e representam um risco para aterosclerose. Os ácidos graxos saturados e 
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trans têm a capacidade de elevar as concentrações séricas de LDL, a qual está 

associada ao aumento das DCV (EGERT; KRATZ; KANNENBERG, 2011). Por outro 

lado, as concentrações de apo B podem ser reduzidas pelo consumo de PUFAs e as 

concentrações de apo A1 podem ser elevadas pelo consumo de MUFAs (LEONIE; 

MEIJL; MENSINK, 2010). 

Desta forma, a medida terapêutica para o tratamento da dislipidemia é a 

mudança nos hábitos alimentares (ACCF; AHA; ACP, 2009; THOMPSON, 2004), 

uma vez que é estabelecida na literatura a influência do conteúdo e da qualidade da 

gordura sobre as concentrações séricas de lipídios (KELLY; SABATÉ, 2006; KRIS-

ETHERTON; HECKER; BINKOSKI, 2004). A predominância de ácidos graxos 

insaturados tem sido associada à redução dos lipídios séricos, com efeito redutor, 

principalmente, sobre a lipidemia e insulinemia (LÓPEZ et al., 2011). A redução de 

10% do CT favorece a queda na incidência de doença coronária em 25% em um 

período de cinco anos e a redução de 1 mmol/ L de LDL reduz em 20% o risco de 

doenças isquêmicas cardíacas no mesmo período (BAIGENT et al., 2005). 

A recomendação dietética atual preconiza o consumo de ácidos graxos 

saturados inferior a 7% (SBC, 2007) ou inferior a 10% do valor energético total (VET) 

(WHO, 2008), os PUFAs devem atingir até 10% do VET (SBC, 2007) ou entre 6 a 

11% (WHO, 2008) e os MUFAs devem atingir até 20% do VET (SBC, 2007; WHO, 

2008). No entanto, em busca da redução de peso, observa-se uma conduta voltada 

para a restrição dos lipídios da dieta, incluindo a restrição de PUFAs, dentre eles o 

ácido graxo ômega-3 (ω-3) e ômega-6 (ω6), e MUFAs (MOZAFFARIAN, 2005). A 

prática de substituir alimentos fonte de gordura por carboidratos tem sido 

amplamente questionada, pois uma alimentação com baixo teor de gordura e rica 

em carboidratos também corrobora em efeito potencial aterogênico, por reduzir as 

concentrações de HDL e aumentar de TAG (SIRI-TARINO et al., 2010). O aumento 

da ingestão de carboidratos, principalmente refinados e de índice glicêmico elevado, 

podem afetar adversamente o equilíbrio glicêmico e as concentrações de insulina, 

reduzindo a saciedade e aumentando o ganho ponderal (SIRI-TARINO et al., 2010).  

Dietas ricas em MUFAs reduzem as concentrações plasmáticas de LDL, 

devido ao aumento na expressão de seus receptores, responsáveis pela remoção 

plasmática desta lipoproteína, evitando sua oxidação (MOREHOUSE et al., 2007). 

Já o ácido docosahexanóico (ω-3) atua na inibição da transcrição dos genes 

lipogênicos pela supressão da transcrição do gene da proteína de ligação reguladora 
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do esterol (SREBP-1) (FIELD et al, 2003) e sobre o PPAR, promovendo o aumento 

na oxidação lipídica, contribuindo para a redução dos TAG. Logo, o perfil de ácidos 

graxos da alimentação está diretamente relacionado à melhora do perfil lipídico, pela 

ação sinérgica dos PUFAs e MUFAs (ALEXIADOU; KATISILAMBROS, 2011). 

Nesse contexto, a melhora do padrão alimentar é uma das medidas 

preventivas e terapêuticas mais importantes. Atualmente, também tem sido discutido 

que as mudanças nos hábitos alimentares referem-se não apenas à ingestão 

balanceada de energia, mas também à qualidade da dieta. Estudos têm 

demonstrado que alguns nutrientes e compostos bioativos podem atuar no controle 

do excesso de peso, e, consequentemente, no manejo das comorbidades 

associadas (KIM; PARK, 2011). Desta forma, é de extrema importância investigar o 

efeito adicional da ingestão de alimentos ricos em substâncias bioativas, tais como 

as oleaginosas, em um planejamento dietoterápico normocalórico. 

A composição nutricional das oleaginosas favorece o metabolismo dos ácidos 

graxos, visto que são fontes de PUFAs, os quais reduzem as concentrações de Apo 

B, e de MUFAs, que aumentam as concentrações de Apo A1 (MENSINK et al., 

2003). Uma alimentação rica em nozes e sementes comestíveis pode favorecer o 

perfil lipídico devido às suas altas concentrações de MUFAs, PUFAs e de 

substâncias bioativas (BANEL; HU, 2009).  

Esta ação tem sido comprovada nos diferentes níveis de investigação, 

incluindo estudos epidemiológicos, modelos animais e ensaios clínicos. Em um 

estudo de coorte com 6.309 mulheres diagnosticadas com diabetes tipo 2, 

constatou-se que o hábito de consumir pasta de amendoim, ou pelo menos 5 

porções de nozes (28 g cada) por semana, reduziu o risco para DCV em 44%, com 

diminuição concomitante nas concentrações séricas de CT, LDL e Apo B, porém 

sem alteração significativa no HDL (LI et al., 2009). 

Com relação às evidências em modelos animais, hamsters tratados com dieta 

suplementada com amendoim ou óleo de amendoim apresentaram redução nas 

concentrações de CT e no risco de desenvolvimento de aterosclerose (STEPHENS 

et al., 2010). Em ratos tratados com dieta contendo pistache como fonte lipídica, nas 

proporções de 20% e 40% do VET, tiveram aumento do HDL e redução do Índice de 

Castelli I (CT/ HDL). Apesar de não terem sido observadas alterações nas 

concentrações de TAG, CT e LDL, a atividade das enzimas paraoxonase (PON1) e 

arilesterase, responsáveis pela redução da oxidação da LDL, aumentou em 35% e 
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65%, respectivamente, entre os ratos alimentados com 20% de pistache. Todavia 

não houve a mesma resposta no grupo alimentado com 40% de pistache (AKSOY et 

al. , 2007). 

Em ensaios clínicos com adultos dislipidêmicos têm-se observado efeito 

positivo no perfil lipídico pelo consumo de diferentes tipos de oleaginosas. Na 

primeira etapa do Programa Nacional Americano de Educação sobre o Colesterol, 

adultos saudáveis moderadamente hipercolesterolêmicos receberam dieta 

hiperlipídica com aumento progressivo do teor lipídico, mediante suplementação 

com amêndoas, a cada quatro semanas. A dieta com maior percentual de lipídios 

(39%), contendo 68 g de amêndoas, se destacou pela redução do CT, em 8,6%, das 

Apo B, em 8%, e aumento das Apo A, em 4%, sendo observada relação dose-

resposta nos resultados (SABATÉ et al., 2003). Esse efeito protetor também foi 

associado ao aumento da proporção MUFAs/SFAs em dieta rica em macadâmia. Um 

grupo de indivíduos moderadamente hipercolesterolêmicos que consumiram dieta 

típica americana contendo 33% do VET advindo da macadâmia (42,5 g/dia) 

reduziram os Índices de Castelli I e II (LDL/HDL) quando comparados ao grupo que 

recebeu dieta isenta de macadâmia (GRIEL et al., 2008). 

A suplementação com aproximadamente 77 g de amendoim (adição de 20% 

ao VET habitual dos indivíduos) por quatro semanas, reduziu as concentrações de 

CT e LDL, índice aterogênico plasmático e pressão arterial, bem como aumentou o 

HDL e a capacidade antioxidante total sérica (NOURAN et al., 2009). Da mesma 

forma, a suplementação com amêndoas ou noz (40 a 75 g/dia), na proporção de 

22% do VET, durante quatro semanas, reduziu o LDL e o Índice de Castelli II em 

indivíduos hipercolesterolêmicos. Vale destacar que o efeito positivo neste estudo 

não foi observado no grupo tratado com azeite de oliva virgem (DAMASCENO et al., 

2007). 

A ingestão diária de uma (63 g) ou duas (126 g) porções de pistache em dieta 

hiperlipídica reduziu as concentrações de CT, LDL e Apo B, provavelmente, pela 

redução da atividade da dessaturase estearil Co-A, enzima chave para a síntese de 

TAG e associada diretamente à redução ponderal (WIEN et al., 2010). As 

substituições de 15% (SHERIDAN et al., 2004) e 20% (KOCYIGIT; KOYLU; KELES, 

2006) do VET por pistache reduziram as concentrações de LDL e TAG. 

Outra investigação sobre o efeito do pistache avaliou a administração de dieta 

mediterrânea (rica em MUFA) durante quatro semanas, seguida de mais quatro 
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semanas com a mesma dieta, mudando as fontes de MUFA por pistache, 

correspondendo a 20% do VET. Esta última dieta favoreceu a redução em 23% de 

LDL, 21% de CT e 14% de TAG. A dieta à base de pistache também melhorou 

significativamente a vasodilatação dependente do endotélio em 30% (SARI et al., 

2010).  

O consumo de apenas 30 g de avelãs/dia por 12 semanas provocou efeito 

semelhante nas frações lipídicas de indivíduos hipercolesterolêmicos, além de 

reduzir suas concentrações de TAG e Apo B (TEY et al., 2011). É importante 

ressaltar que, de uma forma geral, não tem sido observado aumento de massa 

corporal com consumo de oleaginosas (BES-RASTROLLO et al., 2009; WANG; LIU, 

2012). Pelo contrário, a suplementação isolada de 30 g de nozes no período de doze 

semanas reduziu em 16% a obesidade central em indivíduos com síndrome 

metabólica (WU et al., 2010). 

Apesar de terem sido encontradas evidências científicas acerca dos efeitos do 

consumo do amendoim e das nozes, os estudos com a amêndoa de baru ainda são 

escassos. Em um estudo experimental, ratos tratados com dieta hiperlipídica 

contendo 15% do VET de amêndoa de baru reduziu a peroxidação lipídica e as 

concentrações séricas de CT, TAG e aumentou as de HDL (FERNANDES, 2011). 

Desta forma, é de grande importância investigar a ação desta semente comestível 

sobre o perfil lipídico e estresse oxidativo em humanos. 

 

 

2.3 ESTRESSE OXIDATIVO E OLEAGINOSAS 

 

O estresse oxidativo é resultado do desequilíbrio orgânico, caracterizado pela 

redução da capacidade antioxidante e pelo excesso de produtos oxidantes, tais 

como espécies reativas ao oxigênio (EROS) e nitrogênio (RNS), potentes indutores 

de danos celulares (HULSMANS; DOOREN; HOLVOET, 2012). Evidências recentes 

sugerem que o estresse oxidativo pode ser o elo entre a obesidade e suas 

comorbidades (SAVINI et al., 2013). As EROS e RNS incluem superóxido (O2
-), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), hipoclorito (ClO-), radical hidroxila (Oh), óxido nítrico 

(NO) e peroxinitrito (ONOO-). Concentrações elevadas destes componentes podem 

danificar o DNA, lipídeos e proteínas, conduzindo às lesões teciduais e à morte 

celular.  
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A peroxidação lipídica é iniciada pela abstração de um átomo de hidrogênio 

(H) de um ácido graxo, deixando um elétron no carbono desemparelhado. O 

rearranjo molecular dá início à formação de um dieno conjugado, o qual reage com o 

O2 e dá origem ao radical peroxila, dando início a uma reação em cadeia de 

propagação. A neutralização dos radicais livres pode acontecer pela ação de 

tocoferóis, carotenos e óxido nítrico. Essas alterações oxidativas geram danos 

físicos e químicos nas estruturas das membranas celulares, com consequente morte 

celular (VASCONCELOS et al., 2007). 

A oxidação lipídica aumenta a formação de dienos conjugados, um importante 

marcador de oxidação (JALALI-KHANABADI et al., 2010). A aterosclerose, por 

exemplo, está fortemente ligada à condição de estresse oxidativo. As lipoproteínas 

oxidadas, principalmente as LDL-ox, estão presentes no plasma de indivíduos com 

aterosclerose (DUARTE; MORESCO; BEM, 2008). 

A associação entre doenças inflamatórias, como a aterosclerose e o excesso 

de EROS tem sido reconhecida e justificada pelo mecanismo de injúria celular 

(Figura 1). As lipoproteínas circulantes, principalmente a LDL são capazes de 

penetrar no endotélio arterial e sofrer modificações oxidativas pelos produtos da 

decomposição lipídica, resultado do metabolismo dos radicais livres. Este processo 

é catalisado por metais de transição, como o ferro e o cobre (DUARTE; MORESCO; 

BEM, 2008). A LDL-ox também contribui para o estado inflamatório da parede 

vascular pelo recrutamento de monócitos circulantes e pelo aumento da expressão 

de glicoproteínas de adesão da superfície das células (VASCONCELOS et al., 

2007). 

Compostos antioxidantes endógenos, como urato, glutationa, ubiquinona e 

proteínas como a ferritina, transferrina e lactoferrina, possuem a capacidade de se 

ligar aos radicais livres ou sequestrar metais de transição, como o ferro livre, 

evitando sua participação na iniciação de reações oxidativas, como a reação de 

oxidação das LDL. Nesse sentido, esses componentes tem a função de trabalhar em 

sinergia com as EROS e RNS, com o objetivo de minimizar a citotoxicidade dos 

radicais livres (MORITA et al., 2012; SFAR et al., 2013).  

Enzimas antioxidantes como superóxido dismutase (SOD), glutationa 

peroxidase (GPx) e catalase (CAT) possuem um papel importante na redução do 

estresse oxidativo e inibição da inflamação associados à obesidade. As reações de 

dismutação do ânion superóxido (O2
-) para o peróxido de hidrogênio (H2O2), 
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catalisada pela superóxido dismutase (SOD), e a conversão de H2O2 em H2O pela 

glutationa peroxidase (GPx) e catalase (CAT) são essenciais para prevenir o dano 

oxidativo celular (SFAR et al., 2013). 

 
 
Figura 1. Modelo de estresse oxidativo na obesidade.  
                Fonte: Adaptado de Grundy (2006).  
 

TNF-α: fator de necorose tumoral alfa; IL-6: interleucina 6; EROS: espécies reativas ao oxigênio; 
CAT: catalase; GPx: glutationa peroxidase; SOD: superóxido dismutase; PCR: proteína C reativa; 
HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; TAG: triacilgliceróis; 
ICAM-1: molécula de adesão intercelular-1; PA: pressão arterial. 

 

 

Observa-se que a atividade dessas enzimas está inversamente relacionada 

ao IMC, complicando ainda mais o estado oxidativo em indivíduos obesos 

(MAGENTA et al., 2013). Alguns nutrientes antioxidantes, como as vitaminas C e E, 

fitoquímicos e minerais, como o zinco, manganês e selênio são considerados 

essenciais para essa atividade enzimática (VINCENT; TAYLOR, 2006). No entanto, 

a defesa antioxidante tem correlação inversa com a obesidade central e ainda se 

observa, em indivíduos obesos, menor ingestão de nutrientes antioxidantes e maior 

utilização destas moléculas (SAVINI et al., 2013). 

Desta forma, as altas concentrações de MUFAS, PUFAS e compostos 

bioativos presentes nas nozes e sementes comestíveis, podem contribuir para a 
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redução do estado oxidativo e prevenir alterações cardiovasculares. Esse efeito tem 

sido observado em diferentes modelos de estresse oxidativo. Em ratos alimentados 

com dieta hipercolesterolêmica e tratados com pistache por oito semanas, observou-

se redução das substâncias reativas ao ácido tiobabitúrico (TBARS) e aumento na 

atividade das enzimas GPx e SOD (ALTURFAN et al., 2009). A investigação de 

lesões ateroscleróticas por meio de análises histológicas na camada íntima da aorta 

identificou redução da espessura, menor extensão de lesões ateroscleróticas e 

menor número de células espumosas e inflamação em ratos alimentados com 

extrato de pistache, comparado ao grupo controle, que recebeu dieta aterogênica 

(MARINOU et al. , 2010). 

Em estudos com humanos também tem sido evidenciada a redução de 

marcadores de estresse oxidativo com a adição de oleaginosas na dieta. Um dos 

marcadores de inflamação sistêmica é a proteína C-reativa, a qual está associada 

ao acúmulo de gordura corporal (FAIENZA et al., 2012). Indivíduos saudáveis que 

receberam amêndoas, correspondendo a 10 ou 20% do VET, por um período de 

quatro semanas, reduziram as concentrações séricas de proteína C-reativa, no 

entanto, sem relação dose-resposta (RAJARAM et al., 2010). De forma semelhante, 

o consumo de 40 a 90 g de macadâmia, correspondendo a 15% do VET, também 

por quatro semanas, promoveu a redução do marcador de estresse oxidativo 8-

isoprostano (GARG et al., 2003). Observou-se ainda, que em adultos saudáveis, a 

suplementação de uma mistura contendo 15 g de nozes, 7,5 g de amêndoas e 7,5 g 

de avelãs, por um período de doze semanas, foi suficiente para melhorar vários 

biomarcadores de estresse oxidativo, além de reduzir os danos no DNA, avaliados 

por meio da 8-oxo-dG (8-Oxo-2'-deoxyguanosine) (LÓPEZ-URIARTE et al., 2010). 

Outro importante marcador de oxidação lipídica são os dienos conjugados. Os 

compostos fenólicos presentes nas oleaginosas são capazes de reduzir a 

biossíntese de dienos conjugados, por sua ação antioxidante. Este efeito foi 

constatado em um estudo com adultos moderadamente hipercolesterolêmicos, os 

quais consumiram 60 g de amêndoas/dia por um período de apenas quatro semanas 

(JALALI-KHANABADI et al., 2010). Além do seu conteúdo em compostos fenólicos, 

algumas nozes são ricas em selênio, tendo sido confirmado que a ingestão de 

apenas uma castanha-do-Brasil por dia é suficiente para aumentar as concentrações 

séricas de selênio em eritrócitos, assim como aumentar a atividade da GPx em 

indivíduos adultos (STOCKLER-PINTO et al., 2010; STOCKLER-PINTO et al., 2012). 
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Em adolescentes obesas, a suplementação de 15 a 25 g/dia (três a cinco 

unidades) de castanha-do-Brasil aumentou as concentrações séricas de selênio e 

reduziu em 16,18% as concentrações de LDL (MARANHÃO et al., 2011). Entre 

adolescentes do sexo feminino, também se observou melhora do perfil lipídico, 

função microvascular e redução do estresse oxidativo após a introdução de três a 

cinco unidades de castanha-do-Brasil na alimentação diária por 16 semanas. A alta 

concentração de PUFA e de substâncias bioativas com capacidade antioxidante, 

como o selênio, possivelmente foram os responsáveis por tais resultados 

(MARANHÃO et al. , 2011). Em mulheres obesas, a ingestão de uma castanha-do-

Brasil durante oito semanas normalizou as concentrações séricas de selênio e 

aumentou as concentrações de HDL (COMINETTI et al., 2012).  

A atividade antioxidante da amêndoa de baru avaliada in vitro pelo método 

potencial redutor do íon férrico apresentou correlação positiva com a concentração 

total de polifenóis, inferindo maior captura de ROS (SIQUEIRA et al., 2012). Com 

relação ao estresse oxidativo, a composição da dieta contendo 10% de amêndoa de 

baru reduziu as concentrações de TBARS em ratos com estresse induzido por 

sulfato ferroso. A redução nas concentrações de TBARS foi associada às elevadas 

quantidades de ácidos fenólico e fítico (SIQUEIRA et al., 2012). Apesar da recente 

investigação acerca dos efeitos desta oleaginosa no metabolismo bioquímico, os 

resultados em modelos in vitro e em animais têm apresentado conclusões 

promissoras em relação ao estresse oxidativo e peroxidação lipídica. No entanto, 

ainda não existem dados na literatura sobre o efeito desta amêndoa sobre a 

atividade de enzimas antioxidantes em humanos, sendo importante investigar seu 

possível efeito protetor. 

 

 

2.4 AMÊNDOA DE BARU 

 

As nozes verdadeiras (amêndoa, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-brasil, 

macadâmia, noz e pistache) e as sementes comestíveis (amendoim e amêndoa de 

baru) são alimentos com alta densidade energética (ALTURFAN et al., 2009; 

FREITAS et al., 2010; TALEGAWAKAR et al., 2009). Isso se deve à sua 

composição, caracterizada pelo elevado teor de gorduras totais, que pode variar de 

40% até 76% de seu conteúdo, daí a denominação de “oleaginosas”. No entanto, a 
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composição em ácidos graxos desses alimentos é favorável à saúde, pelo baixo 

conteúdo de ácidos graxos saturados (SFAs) e elevada concentração de ácidos 

graxos insaturados, com grande concentração dos ácidos graxos oleico e linoleico 

(FREITAS et al., 2010).  

Apesar da recente investigação sobre os efeitos da ingestão de nozes 

verdadeiras e sementes comestíveis sobre a composição corporal, perfil lipídico e 

estresse oxidativo, esse tema tem elucidado novas perspectivas como estratégias 

para redução do risco de DCV (BANEL; HU, 2009). Os mecanismos sugeridos para 

esse benefício seriam a ação antioxidante e o aumento da adiponectina plasmática, 

hormônio que promove a oxidação de ácidos graxos e redução do estresse oxidativo 

(ROS et al. , 2004; VINSON; CAI, 2012). Esses benefícios têm sido atribuídos 

também à presença de compostos bioativos antioxidantes, proteínas de origem 

vegetal, aminoácidos como a arginina, fibras, tocoferóis, compostos fenólicos 

(ALTURFAN, EMEKLI-ALTURFAN, USLU; 2009; TALEGAWKAR et al., 2009; 

VENKATACHALAM et al., 2006), altas concentrações de minerais, PUFAs e MUFAs 

(SIQUEIRA et al., 2012). 

 A amêndoa de baru (Dyoterix alata Vog.) é uma semente comestível 

encontrada no centro endurecido do fruto do barueiro, leguminosa arbórea de 

grande porte, nativa do Cerrado brasileiro (LORENZI, 2002). Da família botânica 

Leguminosae-Papilionoideae, também é conhecida como baru, cumbaru, cumaru, 

coco-feijão ou feijão-coco, castanha de ferro, cumarurana, cumbaray, emburena-

brava, pau-cumaru, meriparajé e barujo. A árvore do baru é considerada uma árvore 

exótica, podendo alcançar de 8 a 15 metros de altura e diâmetro de 80 cm a 1 metro 

(SANO; RIBEIRO; BRITO, 2004). Cada árvore produz de 1.500 a 8.000 frutos, os 

quais amadurecem no período de julho a outubro. Os frutos, de coloração castanha, 

possuem formato ovalado e medem de 4 a 5 cm, sua polpa e amêndoa são 

comestíveis. Seu sabor se assemelha ao amendoim e a amêndoa possui uma casca 

muito fina com alto teor de fibra (BORGES, 2004) (Figuras 2 A, B e C). 
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Figuras 2. A - Árvore do baru (barueiro); B - fruto do baru; C - amêndoa de baru in 
natura. 

 Na culinária, é tradicionalmente utilizada em receitas típicas da região do 

Cerrado, na forma de paçoquinha e pé-de-moleque. Mas também pode ser usada 

em antepastos, doces, salgados, sorvetes, molhos e recheios (SANO; RIBEIRO; 

BRITO, 2004). Na indústria de alimentos, tem sido utilizada no desenvolvimento de 

barras de cereais (SANO; RIBEIRO; BRITO, 2004). É uma castanha facilmente 

encontrada nas regiões de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, 

sendo amplamente comercializada na cidade de Pirenópolis e em Brasília.  

Em Goiânia, a amêndoa de baru pode ser encontrada no comércio local no 

varejo, feiras, mercados e empórios, com preço variando de R$15,00 a R$50,00/ kg. 

É um alimento de baixa perecividade e, por isso, pode ser estocado e transportado 

para outras regiões do país (BORGES, 2004). A exploração do baru iniciou-se no 

ano de 2.000, quando quarenta famílias foram orientadas a colher o fruto pela 

primeira vez conforme orientação de uma Organização não Governamental (ONG), 

com o apoio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Até 

então, o baru era conhecido apenas por nativos e servia de alimento para o gado, o 

qual comia a polpa e desprezava a amêndoa (BORGES, 2004). 

A amêndoa de baru in natura apresenta fatores antinutricionais, como o 

inibidor da tripsina, podendo provocar intumescências na pele e intoxicação 

(BOTEZELLI et al., 2000). Para ser consumida, a amêndoa de baru deve passar por 

torrefação em forno doméstico a 140ºC por 30 minutos. A torrefação não altera a 

qualidade nutricional desta semente comestível (FREITAS, 2009; LEMOS et al., 

2012). Em relação à composição nutricional, apresenta entre 23 e 30% de proteínas, 
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cerca de 40% de lipídios, 12% de carboidratos, 12,5% de fibra alimentar e alto teor 

de minerais como o cálcio, ferro e zinco (FERNANDES et al., 2010; FREITAS; 

NAVES, 2010). Com relação ao perfil de ácidos graxos, a amêndoa do baru 

apresenta 19% de AGS, 38% de MUFAs e 45% de PUFAs e uma proporção de 

ácidos graxos ω-6/ω-3 próxima à recomendada pela OMS, a qual recomenda uma 

relação de 5:1 (FERNANDERS et al., 2010; FREITAS; NAVES, 2010) (Tabela 1). A 

amêndoa de baru também apresenta alto conteúdo de tocoferóis e compostos 

fenólicos, assim como baixa relação lisina/ arginina, correspondendo a 0,56 

(FERNANDERS et al., 2010; LEMOS et al., 2012). Esta baixa relação de lisina para 

arginina contribui na elevação dos níveis de glucagon pela redução da expressão 

gênica da proteína SREBP-1 no fígado, responsável pela transcrição adipogênica e 

insulínica (TORRES; TORRE-VILLALVAZO; TOVAR, 2006). A proporção entre 

proteínas e lipídios da amêndoa de baru é de 1:2, configurando elevado conteúdo 

proteico (FREITAS; NAVES, 2010).  

 

Tabela 1. Composição em ácidos graxos da amêndoa de baru torrada e com casca. 

Ácido graxo (%) Amêndoa de baru1 

Saturados 18,77 

Palmítico C16:0 7,39 

Esteárico C18:0 4,62 

Araquídico C20:0 1,10 

Behênico C22:0 2,64 

Lignocérico C24:0 3,02 

Monoinsaturados 51,07 

Oleico C18:1 48,37 

Gadolínio C20:1 2,70 

Poliinsaturados 32,35 

Linoleico C18:2 (ω-6) 30,13 

Linolênico C18:3 (ω-3) 2,22 

ω-6/ ω-32 13,57 
1
Valores se referem a media de dados da literatura - AB: amêndoa de baru (TOGASHI; SGARBIERI, 

1994; VALLILO; TAVARES; AUED, 1990). 
2
Relacão entre os ácidos graxos linoleico (ω-6) e linolênico (ω-3). 

 

Comparada às demais oleaginosas, a amêndoa de baru se destaca por 

apresentar a menor concentração de lipídios, a maior concentração de MUFAs e 
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proteínas e a segunda maior fonte de zinco. Também possui alto teor de fibras, mas 

inferior às amêndoas, avelã, nozes e pistache (Tabela 2). O óleo da amêndoa de 

baru possui alto grau de insaturação e é comparado ao azeite de oliva pela sua alta 

qualidade. Popularmente, o baru é utilizado como anti-reumático, regulador da 

menstruação (BORGES, 2004), aromatizante, em cosméticos (RIBEIRO et al., 2000) 

e também conhecida popularmente como o “viagra” do Cerrado (FREITAS et al., 

2003). 

 Ainda não foram encontradas publicações sobre o efeito do consumo da 

amêndoa de baru em humanos. Considerando a composição nutricional e os 

resultados promissores obtidos em animais, foi proposto investigar o efeito do 

consumo da amêndoa de baru em mulheres com excesso de peso, com a hipótese 

de que a suplementação dessa amêndoa possa melhorar a composição corporal e o 

perfil lipídico, assim como aumentar a atividade de enzimas antioxidantes.  
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Tabela 2. Nutrientes e compostos bioativos em nozes verdadeiras e sementes comestíveis. 

Nozes/ 

sementes 

comestíveis 

Energia 

(kcal 

100 g) 

Lipídios 

(g 100g
-1
) 

Ácidos graxos 

(g 100g
-1
) 

Proteina 

(g 100g
-1
) 

Fibra 

(g 100g
-1
) 

Tocoferóis  

(mg 100g
-1
)**** 

Fenólicos 

totais (mg 

100g
-1
) 

Minerais (mg 100g
-1
, Se 

- µg 100g
-1
) 

Razão 

lisina/arginina 

   S M P M:S M:P   α β y  Mg Zn Se  

Amêndoas 575 49,42 3,73 30,89 12,07 8,3:1 2,5:1 21,22 12,2 25,22 0,29 0,65 239 268 3,08 2,5 0,24 

Amendoim 567 49,24 6,83 24,43 15,56 3,6:1 1,6:1 25,80 8,5 8,33 NA NA 420 168 3,27 7,2 0,30 

Avelã  628 60,8 4,46 45,65 7,92 10:1 5,8:1 15,00 10,4 15,03
 
 0,33 0,00 291 163 2,42 90,0 0,23 

Baru 546 41,95 18,77 51,07 32,35 2,7:1 1,58:1 29,92 9,21 5,00 NA 4,3 568 165 4,29 0,4 0,44 

Castanha-do-brasil 656 66,43 15,14 24,55 20,58 1,6:1 1,2:1 14,32 7,5 5,73
 
 0,00 7,87 112 376 4,06 1917,0 0,23 

Castanha de caju 553 43,85 7,78 23,80 7,84 3,0:1 3,0:1 18,22 3,3 0,90 0,03 5,31 137 292 5,78 19,9 0,44 

Macadâmia 718 75,77 12,06 58,88 1,50 4,9:1 39,2:1 7,91 8,6 0,54 0,00 0,00 46 130 1,30 3,6 0,33** 

Nozes 654 65,21 6,13 8,93 47,17 1,4:1 0,2:1 15,23 6,7 0,70 0,15 20,83 1625 158 3,09 4,9 0,19 

Pistache 562 45,39 5,55 23,82 13,74 4,3:1 1,7:1 20,27 10,3 2,3 0,00 22,60 867 121 2,20 7,0 0,55 

S – ácidos graxos saturados; M – ácidos graxos monoinsaturados; P – ácidos graxos poliinsaturados; M:S – relação entre os ácidos graxos mono e 
poliinsaturados; M:P – relação entre os ácidos graxos mono e poliinsaturados; 
Fonte: US Department of Agriculture Nutrient Database for Standard Reference, Release 25; Fernandes et al. (2010)  
**Venkatachalam (2006) 

 

****Kornsteiner (2006) 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar o efeito do consumo da amêndoa de baru associada à prescrição 

normocalórica sobre a composição corporal, o perfil lipídico e atividade das enzimas 

antioxidantes de mulheres com excesso de peso. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Avaliar a influência do consumo da amêndoa de baru sobre as características 

antropométricas; 

 Determinar a influência do consumo da amêndoa de baru sobre a pressão 

arterial, perfil lipídico; transaminases hepáticas, ureia, creatinina, ácido úrico, 

glicemia e hemoglobina glicada; 

 Analisar a influência do consumo da amêndoa de baru sobre a atividade de 

enzimas antioxidantes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 DELINEAMENTO E POPULAÇÃO-ALVO 

 

Ensaio clínico controlado randomizado, com duração de dois meses. O 

estudo constou de três momentos de avaliação: inicial (M0), após um mês (M1) e 

após dois meses (M2) (Figura 3). A população do estudo foi composta por mulheres 

atendidas nos ambulatórios de nutrição geral e de nutrição em endocrinologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/ UFG). A amostragem 

foi feita de forma aleatória com o objetivo de selecionar as mulheres pelos critérios 

de inclusão e exclusão da pesquisa. Para o cálculo da amostra foi utilizado um poder 

estatístico de 80% com significância de 5%, resultando em uma necessidade de pelo 

menos 20 participantes em cada grupo para ser possível avaliar uma redução 

significativa nos valores de LDL. A esse valor foi calculado um adicional de 50% 

para cada grupo (KOCYIGIT; KOIYLU, KELES, 2005; ROSNER, 2011). 

 

 

4.1.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão para a participação na 

pesquisa: mulheres adultas, com IMC entre 25 e 40 kg/m2. Foram excluídas 

mulheres com IMC inferior a 25 kg/m2 ou superior a 40 kg/m2, gestantes, 

participantes com prescrição de restrição ou suplementação nutricional, hábito de 

consumir nozes e/ou sementes comestíveis duas ou mais vezes na semana, 

portadoras de doenças imunes ou diagnosticadas previamente com doença 

hepática, renal, hipo ou hipertireoidismo, mulheres em uso de medicamentos 

imunossupressores, corticóides, insulina ou reposição hormonal e etilistas crônicas. 
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Figura 3. Representação esquemática do experimento. 

 

 

4.1.2 Intervenção  

 

Foram recrutadas 86 mulheres, das quais 60 foram elegíveis, segundo os 

critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Um pesquisador externo 

realizou a randomização das mulheres para os grupos placebo (GP) e grupo 

intervenção (GI) de acordo com o estado nutricional, de forma a deixar os grupos 

homogêneos. No decorrer das oito semanas de intervenção, ocorreram desistências 

formais, justificadas por razões pessoais. Desta forma, 46 mulheres completaram o 

estudo, sendo 24 pertencentes ao grupo intervenção e 22 participantes do grupo 

placebo (Figura 4). 

As voluntárias foram informadas de que receberiam sachês do tratamento na 

forma da amêndoa de baru torrada (GI) ou de seus componentes extraídos em 

forma de pó (GP). Essa medida foi estabelecida para evitar que as participantes do 

GP se sentissem desestimuladas a continuar na pesquisa, por terem a certeza de 
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que não estavam sendo “tratadas” com a amêndoa de baru. Assim, as mulheres do 

GP foram orientadas a tomar diariamente 800 mg de maltodextrina e as do GI foram 

orientadas a consumir uma porção diária de amêndoa de baru, correspondendo a 20 

gramas (14 a 16 unidades), a qual foi previamente estabelecida para sementes 

comestíveis em um estudo realizado em dez países da Europa (JENAB, 2006) e de 

forma semelhante à recomendação do Guia Alimentar para a População Brasileira 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). A porção de 800 mg/dia de maltodextrina, 

oferecida em quatro sachês diários, foi definida por não representar nenhum efeito 

pró-oxidativo e/ou pró-inflamatório ou alterações no perfil lipídico e representar um 

acréscimo de apenas 3,2 kcal/dia, não influenciando o VET diário (FISHER-

WELLMAN; BLOOMER, 2010). 

 

Figura 4. Fluxograma das participantes do estudo. 

 

 

4.1.3 Preparo da amêndoa de baru e do placebo 

 

A amêndoa de baru foi adquirida na forma in natura no comércio local da 

cidade de Goiânia-GO, Brasil. A amêndoa de baru foi torrada no Laboratório de 

Técnica Dietética da Faculdade de Nutrição em forno elétrico doméstico a 140 °C 
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por 30 minutos (FERNANDES et al., 2010), a fim de inativar possíveis fatores 

antinutricionais (TOGASHI; SGARBIERI, 1994) e investigar a amêndoa de baru em 

sua forma usual de consumo. Estudo anterior demonstrou que a torrefação não 

alterou a qualidade nutricional dessa semente comestível (FREITAS, 2009). Após a 

torrefação, a amêndoa de baru foi resfriada à temperatura ambiente, livre da 

exposição à luz e acondicionadas em embalagens de fechamento à vácuo, com 

utilização de seladora à vácuo marca SELOVAC, modelo 200 B (Figuras 5 A, B e C). 

As porções referentes a 30 dias foram entregues às participantes em pacotes 

fechados, de forma a protegê-las da luz solar. A composição nutricional referente à 

porção de 20 g de amêndoa de baru pode ser visualizada na Tabela 3.  

 

 

Figuras 5. A - Amêndoa de baru torrada com casca, B - porções individuais em 
processo de selagem à vácuo, C - porção individual à direita. 

 

 

Tabela 3. Composição centesimal e valor energético da amêndoa de baru torrada e 
com casca (porção de 20 g). 

 

Componente  Amêndoa de baru 

Energia (kcal) 109,2 

Proteínas (g.20g-1) 5,98 

Lipídios (g.20g-1) 8,39 

Fibras (g.20g-1) 1,84 

Mg (mg.20g-1) 31,20 

Zn (mg.20g-1) 0,86 

Se (mg.20g-1) 0,08 

Lisina/ Arginina (mg.20g -1de proteína) 0,44 

Fonte: FERNANDES et al. (2010) 
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As porções de maltodextrina foram adquiridas em indústria farmacêutica do 

estado de São Paulo, especializada no desenvolvimento de suplementos dietéticos. 

Os sachês contendo maltodextrina foram oferecidos ao grupo placebo em pacotes 

fechados, idênticos aos do grupo baru (Figura 6). Todas as participantes receberam, 

em M0, a quantidade de sachês de maltodextrina e amêndoas de baru suficientes 

para 30 dias, devendo retornar para buscar o restante dos suplementos para o 

término do estudo. Ambos os grupos foram acompanhados semanalmente por 

telefone, após um mês para consulta de rotina e após dois meses para avaliação 

final. 

 

Figura 6. Pacotes idênticos contendo porções de amêndoa de baru ou sachês de 
maltodextrina.  

 

 

4.1.4 Avaliação da ingestão alimentar 

 

Todas as mulheres foram submetidas à anamnese nutricional em M0 e M2 

por meio do recordatório de 24 horas e registros alimentares de três dias (dois dias 

da semana e um dia do final de semana) com a finalidade de calcular a ingestão 

energética de macro e micronutrientes (FISBERG et al., 2005). Os dados dietéticos 

obtidos em medidas caseiras foram convertidos para grama e mililitro a fim de 

possibilitar a análise química do consumo alimentar. Posteriormente, as informações 

foram processadas por meio do programa de análise nutricional Avanutri® versão 

3.1.5 (AVANUTRI, RJ, Brasil).  

Todas as participantes receberam prescrição dietética normocalórica 

calculada com base na taxa metabólica basal, considerando o fator atividade física 

individual (IPAQ, 2005), mantendo a faixa de 25 a 30 kcal/kg (ESPEN, 2006), 
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isoproteica, lipídios entre 20 a 25% do VET para GP e entre 30 e 35% do VET para 

GI, devido à presença da amêndoa de baru no cálculo da dieta. Todas as mulheres 

foram orientadas a manter o mesmo nível de atividade física durante todo o estudo, 

sem adicionar ou reduzir nenhuma modalidade esportiva. 

 

 

4.1.5 Avaliação antropométrica e da pressão arterial 

 

A avaliação antropométrica foi realizada em M0 e M2. As medidas de peso 

corporal e estatura foram tomadas de acordo com os procedimentos descritos por 

Heyward & Stolarczyk (2000). Para avaliação do peso corporal (kg) foi utilizada a 

balança antropométrica digital (Filizola®, Brasil), com precisão de 0,1 kg para peso e 

estadiômetro com precisão de 0,1 cm para estatura, para o posterior cálculo do IMC. 

O IMC foi calculado pela razão do peso (kg) pelo quadrado da altura (m). Como 

pontos de corte foram adotados os recomendados pela OMS, conforme a seguinte 

categorização: sobrepeso (25 ≤ IMC < 29,9 kg/m²) e obesidade (IMC ≥ 30,0 kg/m²) 

(WHO, 1998). A circunferência da cintura foi mensurada com fita milimétrica de 

metal inextensível e inelástica, com precisão de 0,1 cm. A medida foi realizada no 

ponto médio entre o último arco intercostal e a crista ilíaca (IDF, 2005; WHO, 2000).  

Os valores de massa livre de gordura (MLG) e o percentual de gordura 

corpórea (%G) foram avaliados no Laboratório de Avaliação em Nutrição Clínica e 

Esportiva (Labince) da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), utilizando o método de absorciometria radiológica de feixe duplo (DXA) em 

equipamento modelo DPX NT GE©. A técnica baseia-se na emissão, pelo corpo do 

paciente, de um feixe de radiação gerado por uma fonte de raio X com dois níveis de 

energia. Este feixe atravessa o indivíduo no sentido póstero-anterior e é captado por 

um detector. O programa calcula a densidade de cada amostra a partir da radiação 

que alcança o detector em cada pico de energia. O tecido mole (gordura, água, 

músculos, órgãos viscerais) atenua a energia de forma diferente do tecido ósseo, 

permitindo a construção de uma imagem da área de interesse.  

O paciente recebe uma incidência de energia radiante na faixa de 6,7 a 31 

uSV no exame de coluna lombar ou fêmur e uma dose ainda menor no exame de 

corpo total. Para análise, as participantes foram informadas que não poderiam ter 

recebido contraste ou realizado procedimento radioativo. Para a avaliação pelo DXA, 
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as mulheres foram orientadas a utilizar roupas leves e estar isentas de qualquer 

acessório ou objeto de metal. O posicionamento no equipamento foi feito de modo 

que a linha sagital demarcada nessa área passasse sob o centro do crânio, da 

coluna vertebral, da pélvis e das pernas (ISCD, 2007). A reconstrução da imagem 

dos tecidos subjacentes foi realizada pelo software integrado ao equipamento, com o 

qual é possível quantificar a massa gordurosa total, a massa corporal isenta de 

gordura e a distribuição da gordura corporal (Figura 7). 

A pressão arterial foi avaliada por meio de esfigmomanômetro eletrônico 

semiautomático de mesa, devidamente calibrado, da marca BP3ABO-H G-TEC®, 

aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e validado clinicamente segundo 

protocolos estabelecidos na literatura pela Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation (AAMI) e British Hipertension Society (BHS), seguindo o 

protocolo estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2010). Para a 

aferição da pressão arterial, foi assegurado o repouso de pelo menos cinco minutos 

em ambiente calmo e orientado que não houvesse diálogo durante a medida. A 

medida foi tomada com a paciente na posição sentada, pernas descruzadas, pés 

apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço foi mantido na 

altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal), livre de 

roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente 

fletido (SBC, 2010). 

 

 

 
Figura 7. Avaliação da composição corpora por absorciometria radiológica de feixes 

duplos – DXA. 
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4.1.6 Avaliação bioquímica  

 

Foram coletadas amostras de sangue de veia periférica após jejum de 12 

horas em M0 e M2, no período da manhã. As participantes foram instruídas a não 

realizar exercícios físicos vigorosos 24 horas e/ou ingerir álcool 72 horas antes da 

coleta. O sangue foi coletado em sistema à vácuo, utilizando tubos contendo EDTA 

para obtenção de plasma e eritrócitos e tubos sem anticoagulantes para separação 

do soro, que após retração do coágulo, foram imediatamente centrifugados por 10 

minutos a 3500 rpm. Após a centrifugação e separação do plasma, as hemácias 

precipitadas foram lisadas pela adição de tampão de lise contendo sacarose 0,32 M, 

10 mM Tris-HCl, pH 7,4 e divididas em alíquotas de 500 µL, armazenadas à 

temperatura de -80ºC. A coleta de sangue foi realizada no Centro de Análises 

Clínicas da Faculdade de Farmácia/ UFG. 

As concentrações de CT, HDL, TAG, ácido úrico, gama-glutamil transferase 

(GGT), alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), ureia, 

creatinina e glicose foram determinadas pelo método enzimático colorimétrico por 

meio do analisador automático System Vitros Chemistry 950 Xrl (Johnson & 

Johnson), em serviço de rotina do Laboratório Rômulo Rocha/ UFG. A concentração 

de LDL foi calculada segundo a fórmula de Friedewald, para valores de TAG até 

400mg/dL, onde LDL=CT-HDL-TG/5 (FRIEDEWAL; LEVY; FREDERICKSON, 1972; 

SBC, 2013). O índice de Castelli (IC) I foi calculado pela razão CT/HDL e o IC II pela 

razão LDL/HDL (CASTELLI et al., 1986). Todos os ensaios para determinação da 

atividade das enzimas antioxidantes foram desenvolvidos no Laboratório de 

Alimentos Funcionais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo. Para análise da atividade das enzimas antioxidantes foi realizada a 

determinação de proteína com a utilização do kit BCA Protein Assay (Pierce 

Biotechnology, IL, EUA) em espectofotômetro (BioTek©, Winooski, Vermont, USA) a 

562nm a 37ºC por 30 minutos.  

  A análise da enzima catalase (CAT) foi realizada de acordo com Bonaventura 

et al. (1972) com modificações, em leitor de microplaca ELISA a 240nm a 30ºC por 8 

minutos. Na microplaca, foram pipetados 140 L de tampão fosfato de potássio 0,1M 

com EDTA pH 7,4, 20L da amostra diluída em tampão fosfato de potássio 0,1M 
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com EDTA pH 7,4 a uma concentração de 0,06 µg de proteína/µl de solução e 40L 

de solução de peróxido de hidrogênio 30Mm. 

  Para a análise da atividade da SOD (EWING; JANERO, 1995), as soluções 

foram preparadas e armazenadas em gelo sob baixa luminosidade. Na microplaca 

foram pipetados 25 µl da amostra de eritrócitos diluída em tampão fosfato de 

potássio 0,1M com EDTA pH 7,4, a uma concentração 0,006 µg de proteína/µl de 

solução, 200 µl de meio de reação (NBT, NADH e tampão fosfato de potássio 0,1M  

com EDTA pH 7,4) e 25 µl de  solução de PMS 33µM com tampão fosfato de 

potássio 0,1M com EDTA pH 7,4. A leitura da microplaca foi realizada em leitor de 

microplaca a 560nm a 25ºC por 5 minutos. As análises enzimáticas foram expressas 

como unidades de atividade (UA) (corresponde à mudança de 0,1 de absorbância) 

por miligrama de proteína. A atividade da GPx foi determinada de acordo com a 

metodologia descrita Flohe e Gianzler (1984) com modificações.  

 

 

4.2 VARIÁVEIS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As variáveis analisadas no estudo foram ingestão alimentar, massa corporal, 

estatura, circunferência da cintura, massa livre de gordura, percentual de gordura 

corporal, pressão arterial, colesterol total, HDL, LDL, triacilglicerol, ácido úrico, gama 

glutamil transferase, alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, uréia, 

creatinina, glicose, LPS, atividade da catalase, SOD e GPx.  

Para a análise estatística foi utilizado o software Stata for Windows – STATA 

2011 (versão 12.0). As variáveis foram avaliadas quanto à distribuição de 

normalidade e homocedasticidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Todas as 

variáveis apresentaram normalidade e foram representadas por média e desvio 

padrão. As comparações das médias e diferenças pré e pós-intervenção entre os 

grupos foram analisadas pelo teste t de Student. As diferenças pré e pós-

intervenção intra-grupos foram analisadas pelo test t para amostras pareadas. Em 

todas as análises, estabeleceu-se 0,05 como probabilidade do erro tipo I, sendo 

considerado estatisticamente significante o valor de p< 0,05 (IC 95%). Todas as 

variáveis foram consideradas contínuas em primeira análise.  

 

 



36 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todas as mulheres foram informadas sobre a pesquisa e aquelas que 

manifestaram concordância em participar do estudo assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido conforme a Resolução 196/96 (versão 2012) sobre 

“Pesquisas envolvendo seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde” (APÊNDICE). Foi assegurada à paciente a confidência das 

informações obtidas, assim como a omissão das identidades de cada participante 

nos documentos do estudo, o retorno dos resultados das análises, e esclarecido que 

os resultados finais do projeto serão publicados na literatura científica. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás pelo Parecer Substanciado nº 155.200/ 2012 

(ANEXO A). 
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Abstract 28 

The consumption of nuts and edible seeds is associated with a reduction in 29 

cardiovascular risk. A reduction in inflammatory and oxidative processes by bioactive 30 

compounds, such as monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, fibers, 31 

phenolic compounds, tocopherols, phospholipids, some minerals, and arginine has 32 

stimulated research on the mechanisms of action of these substances through 33 

distinct experimental approaches. Therefore, it is important to know the specific effect 34 

of each nut and edible seed to define proper procedures in clinical practice, 35 

according to the metabolic condition. In this context, the aim of this systematic 36 

bibliographic review was to investigate the effects of several nuts and edible seeds 37 

on cardiovascular risk markers.  38 

Key words: nuts, obesity, metabolic syndrome 39 

 40 

INTRODUCTION 41 

 42 

Various factors contribute to the increase in the risk of developing 43 

cardiovascular diseases. Obesity is an independent risk factor for coronary artery 44 

disease and is one of the main risk factors for the development of metabolic 45 

syndrome.1,2 Fat tissue is metabolically active and can trigger a cascade of metabolic 46 

reactions that result in insulin resistance, arterial hypertension, dyslipidemia, cancer, 47 

osteoarthritis, and micro- and macrovascular damage.3-5 48 

Risk markers are important indicators of subclinical disease and a valuable 49 

tool for cardiovascular disease monitoring and prevention.6 Metabolic markers 50 

indicate an increase in cardiovascular risk, particularly in the presence of obesity 51 

because the active metabolism of adipose tissue induces metabolic changes, leading 52 
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to type 2 diabetes, arterial hypertension, and dyslipidemia. These diseases are 53 

characterized by changes in biological markers such as blood glucose levels, insulin 54 

resistance, sodium retention, and serum lipoprotein levels.4,5 Fat tissues induce a 55 

significant release of inflammatory cytokines and an increase in the production of 56 

reactive oxygen species,7 which are inflammatory and oxidative stress markers.8-10 In 57 

turn, the chronic oxidative state causes damage to membrane lipids, proteins, 58 

enzymes, carbohydrates, and DNA.11 59 

A reduction in inflammatory and oxidative processes using bioactive 60 

compounds, such as monounsaturated and polyunsaturated fatty acids (MUFAs and 61 

PUFAs, respectively), fibers, phenolic compounds, tocopherols, phospholipids, some 62 

minerals, and arginine, has stimulated research on the mechanisms of action of 63 

these substances through distinct experimental approaches.12-16 It has been shown 64 

that the consumption of true nuts such as almonds, Brazil nuts, pistachios, and 65 

walnuts, as well as edible seeds such as peanuts and baru, is associated with a 66 

reduction in cardiovascular risk.15-17 However, the metabolic effect seems to depend 67 

on the quantity and type of nuts and edible seeds consumed. Therefore, it is 68 

important to know the specific effect of each nut and edible seed to define specific 69 

procedures in clinical practice, according to the metabolic condition. In this context, 70 

the aim of this systematic bibliographic review was to investigate the effects of 71 

several nuts and edible seeds on cardiovascular risk markers.  72 

A systematic literature review was performed using the electronic database 73 

Medline (via PubMed) and the following selection criteria: cohort studies, research on 74 

animal models, and clinical trials published in the last 10 years in journals with an 75 

impact factor (according to the Journal of Citation Reports) equal to or higher than 76 

1.0. Terms index used in the review process was selected by consulting the Medical 77 
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Subject Headings. The search yielded the following key words: almond, baru, blood 78 

pressure, Brazil nut, cardiovascular disease, cashew nut, glucose, hazelnut, lipid 79 

profile, macadamia, nuts, peanut, and pistachio. Because of the few number of 80 

experimental studies, some oleaginous such as pecan nuts, chestnuts, and pine nuts 81 

were not included in this search. The boolean operators “and,” “or,” and “and not” 82 

were used to combine the terms used in the literature review. As a result of the 83 

search, we selected 5 cohort studies, 8 in vitro studies, 10 studies with animal 84 

models, and 37 clinical trials. In addition, this review included the citation of 20 85 

articles that were used to define the scientific terms and discuss the results. 86 

 87 

Nuts and edible seeds (oleaginous) 88 

 89 

 True nuts (almonds, hazelnuts, cashew nuts, Brazil nuts, macadamias, 90 

walnuts, and pistachios) and edible seeds (peanuts and baru – Dipteryx alata Vog.) 91 

are foods with high energy density.15,18,19 This is due to their nutritional composition, 92 

which is characterized by a high percentage of total lipids, ranging between 42 and 93 

76 g/100 g. Therefore, such foods are called “oleaginous.” However, the fatty acid 94 

content of these foods is beneficial for health because such foods are low in 95 

saturated fatty acids (SFAs) and high in unsaturated fatty acids, particularly 96 

MUFAs.15 In addition, oleaginous are high in other nutrients and bioactive 97 

compounds such as antioxidant nutrients, fibers, and phenolic compounds (Table 98 

1).15,18,19 99 

Differences in the nutritional composition of oleaginous may determine their 100 

effect on cardiovascular risk markers. According to Table 1, baru exhibits the lowest 101 

lipid content (41.95%), whereas macadamia exhibits the highest (75.77%). 102 



54 

 

Regarding the types of lipids, almonds and hazelnuts stand out because they have a 103 

high MUFAs/SFA ratio and α-tocopherol. On the other hand, Brazil nuts exhibit the 104 

lowest MUFAs/SFA ratio and macadamias exhibit the highest MUFAs/PUFAs ratio. 105 

Edible seeds exhibit higher protein content than nuts. Oleaginous are high in fibers; 106 

almonds have the highest percentage of fibers, whereas cashew nuts have the 107 

lowest. Walnuts have the highest amount of phenolic compounds, although all other 108 

nuts also exhibit a significant amount of these compounds. Regarding the mineral 109 

content, the highest magnesium concentration is found in Brazil nuts, almonds, and 110 

cashew nuts. Macadamias and baru stand out for being high in zinc concentration; in 111 

addition, Brazil nuts have an exceptional content of selenium. Hazelnuts also have 112 

an appreciable amount of this mineral. Pistachios and peanuts exhibit the highest 113 

phytosterol concentration. In addition, oleaginous have a low lysine/arginine ratio; 114 

walnuts exhibit the lowest ratio, whereas pistachios exhibit the highest ratio. 115 

 116 

OLEAGINOUS AND CARDIOVASCULAR RISK: SCIENTIFIC EVIDENCE AND 117 

MECHANISMS OF ACTION 118 

 119 

Lipid profile 120 

 121 

A diet rich in nuts and edible seeds improves the serum lipid profile because it 122 

is high in MUFAs, PUFAs, and bioactive substances.1 This effect has been confirmed 123 

in different types of research, including epidemiological studies, studies with animal 124 

models, and clinical trials (Tables 2–5). A cohort study with 6,309 women with type 2 125 

diabetes showed that the usual intake of peanut butter or at least 5 portions of nuts 126 

(28 g each) per week reduced 44% the cardiovascular disease risk, as well as levels 127 
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of some inflammatory biomarkers, such as total cholesterol (TC), low-density 128 

lipoprotein (LDL), and apolipoprotein B (apo B). However, no significant change was 129 

observed in high-density lipoprotein (HDL) levels.20  130 

Regarding evidence from studies with animal models, hamsters treated with a 131 

diet supplemented with peanuts or its byproducts exhibited lowered concentrations of 132 

TC and lowered risk of developing aterosclerosis.21 In another study, rats treated with 133 

diets containing pistachios as a source of lipids at concentrations ranging from 20% 134 

to 40% exhibited increased serum HDL levels and a decreased TC/HDL ratio (Table 135 

3).22 136 

Clinical trials with dyslipidemic adults have shown a positive effect of the 137 

consumption of different types of oleaginous on biochemical parameters (Table 4). In 138 

the first phase of the American National Cholesterol Education Program, healthy 139 

moderately hypercholesterolemic adults were given a hyperlipidic diet in which lipid 140 

content was increased every 4 weeks through supplementation with almonds. A 141 

positive effect of this intervention on the lipid profile was observed in a dose–142 

response manner. The diet with the highest percentage of lipids (39%), containing 68 143 

g of almonds, yielded the following results: 8.6% reduction in TC, 8% reduction in 144 

apo B, and 4% increase in apo A.23 In another study, replacing 15% of the total 145 

energy intake with pistachios reduced LDL (−10%) and triglycerides (−4%) 146 

concentrations and the apo B-100/apo A1 ratio (−20%).24 The reduction in the 147 

TC/HDL and LDL/HDL ratios was even more remarkable in moderately 148 

hypercholesterolemic individuals who received a diet in which 33% of the total energy 149 

intake was from macadamias (42.5 g/day) than in individuals who received an 150 

isolipidic diet without macadamias.25 Supplementation with approximately 77 g of 151 

peanuts (i.e., an addition of 20% to the usual energy intake of the individuals) for 4 152 
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weeks reduced TC and LDL concentrations, the plasma atherogenic index, and 153 

arterial pressure. Furthermore, it increased HDL levels and the total serum 154 

antioxidant capacity.26 Similarly, supplementation with almonds or walnuts (40–75 155 

g/day) at approximately 22% of the total energy intake for 4 weeks reduced LDL 156 

levels and the LDL/HDL ratio in hypercholesterolemic individuals. It is worth noting 157 

that the positive effect on the lipid profile was not observed in the group treated with 158 

virgin olive oil.27 On the other hand, the consumption of only 30 g of hazelnuts per 159 

day for 12 weeks caused a similar effect on lipid fractions in hypercholesterolemic 160 

individuals and reduced triglycerides and apo B concentrations.28 It is worth 161 

mentioning that, in general, an increase in body mass has not been observed with an 162 

increased consumption of oleaginous.28-30 In contrast, supplementation with only 30 g 163 

of walnuts per day for 12 weeks reduced 16% central obesity in individuals with 164 

metabolic syndrome.31  165 

Several mechanisms have been suggested to explain the benefits of 166 

consumption of oleaginous food on the lipid profile, such as reduction in apo B and 167 

increase in apo A1; increase in the activity of enzymes involved in the reduction in 168 

lipid oxidation; and increase in plasma adiponectin (a hormone that favors fatty acid 169 

metabolism and oxidative stress reduction).32,33 Therefore, the nutritional composition 170 

of oleaginous is a key factor for the activation of these mechanisms because PUFAs 171 

reduce the levels of apo B and MUFAs increase the levels of apo A1, which mediates 172 

the efflux of cholesterol associated with HDL particles.34 This is important because 173 

not only the amount of cholesterol carried by LDL particles but also its apo B content 174 

increases cardiovascular risk.35 This fact was confirmed by the 25% reduction in the 175 

incidence of coronary disease caused by a 10% reduction in TC over 5 years and by 176 

a 20% reduction in the risk of ischemic heart diseases per mmol/L LDL reduction.36 177 
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The consumption of pistachios as a source of lipids in a proportion of 20% of the diet 178 

leads to a 35% and 65% increase in the activity of paraoxonase and arylesterase, 179 

respectively. These enzymes are responsible for the reduction in LDL oxidation. 180 

However, this effect was not observed among rats treated with pistachios in a 181 

proportion of 40% of the total caloric diet.22 Moreover, another study confirmed the 182 

relationship between the daily intake of one (63 g) or two (126 g) portions of 183 

pistachios in a hyperlipidic diet and the reduction in TC, LDL, and apo B 184 

concentrations, which probably occurred due to the decreased activity of steaoryl-185 

CoA desaturase, a key enzyme for the synthesis of triglycerides that are directly 186 

associated with weight loss.37 This protective effect has also been associated with the 187 

increase in the MUFAs/SFA ratio in a macadamia-rich diet.25 188 

 Although scientific evidence of the effects of eating peanuts and walnuts has 189 

been found, studies with baru remain scarce, and it is important to investigate the 190 

effect of this edible seed on human health. 191 

 192 

Glycemia and insulin resistance 193 

 194 

Lifestyle is a key factor for the development of type 2 diabetes. In addition, diet 195 

plays an important role in the prevention and control of this disease. The inclusion of 196 

oleaginous in the diet can promote a reduction in the glucose and insulin peaks.38,39 197 

because these foods are high in lipids and fibers.15 Treatment with 2 g/kg of weight of 198 

the extract of chestnut peel led to the reduction in the glucose peak in rats fed a 199 

cornstarch-based diet and delayed glucose elevation in sucrose- or maltose-fed 200 

animals.40  201 
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In prediabetic adults, the introduction of almonds in a proportion of 20% of the 202 

total energy intake (approximately 56 g/day) for 16 weeks led to a reduction in insulin 203 

concentration and peripheral resistance, with an improvement in the response of 204 

pancreatic beta cells.37 In a study with diabetic individuals, changing the diet by 205 

replacing 2 portions of carbohydrates for a mixture of nuts (average: 73 g/day) for 12 206 

weeks resulted in a 20% reduction in glycated hemoglobin.41 In another study with 207 

diabetic individuals, supplementation with 60 g of almonds/day (20% of the total 208 

energy intake) for only 4 weeks was sufficient to reduce serum insulin concentrations 209 

in 4.1% and the insulin resistance index (HOMA-IR) in 9.2% compared with the 210 

baseline.42 The beneficial effect of oleaginous was also observed in individuals with 211 

metabolic syndrome who were treated with 42–70 g of pistachios during 4 weeks. 212 

This treatment promoted the reduction in postprandial glucose and serum 213 

triglycerides levels.29 214 

Some mechanisms are suggested in the literature for the beneficial effect of 215 

consumption of nuts and seeds on serum glucose levels. Unsaturated fatty acids, 216 

which are present in high concentrations in these foods (Table 1), increase cell 217 

membrane permeability to insulin and reduce the gene expression of enzymes 218 

involved in inflammation.39 In addition, the high content of lipids, fibers, and phenolic 219 

compounds delays digestion and absorption, thus contributing to the reduction in 220 

glucose peaks and postprandial glucose.43 An additional potential mechanism 221 

underlying the relationship between the consumption of oleaginous and glycemia is 222 

the inhibition of enzymes that participate in carbohydrate digestion and absorption.44 223 

The concentrated extract of chestnut peel, for example, delayed the absorption of 224 

carbohydrates and the reduction in postprandial glucose and inhibited the action of α-225 

amylase.38 Another suggested mechanism is the reduction in aspartate 226 
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aminotransferase levels, which is associated with insulin resistance in obese 227 

individuals.29  228 

Furthermore, the low lysine/ arginine ratio found in almonds,31 hazelnuts, 229 

Brazil nuts, and walnuts may contribute to the increase in glucagon levels by 230 

reducing the gene expression of sterol regulatory element-binding protein 1 in the 231 

liver, a protein involved in lipogenic and insulin transcription.45,46 232 

 233 

Arterial pressure  234 

 235 

  Arterial hypertension is considered a major risk factor for cardiovascular 236 

diseases, and the consumption of some oleaginous is associated with the reduction 237 

of this risk. In a cohort study conducted over 26 years with a healthy population, a 238 

lower risk for stroke was observed among individuals who ate oleaginous 2–4 239 

times/week.47  240 

 Clinical evidence regarding the relationship between the consumption of 241 

oleaginous and the reduction in arterial pressure remains scarce. A clinical trial with 242 

symptomatic individuals with high cardiovascular risk showed that supplementation 243 

with a mixture of 15 g of walnuts, 7.5 g of almonds, and 7.5 g of hazelnuts was 244 

associated with a 7.1-mmHg reduction in systolic arterial pressure and a 2.6-mmHg 245 

reduction in diastolic pressure after 3 months of intervention.48 In another clinical trial 246 

with 54 hypercholesterolemic men, the addition of 77 g of peanuts to the usual diet 247 

caused a significant reduction in the TC/HDL and LDL/HDL ratios and cardiovascular 248 

risk, which was assessed on the basis of systolic and diastolic pressures.26 249 

A diet low in sodium and rich in foods that are sources of unsaturated fats, 250 

minerals, such as potassium, magnesium, and calcium,49 as well as arginine reduces 251 
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peripheral vascular resistance because it increases nitric oxide production and 252 

reduces angiotensin II levels.50 Oleaginous, which exhibit the abovementioned 253 

nutritional characteristics (Table 1), may contribute to the reduction in arterial 254 

pressure. Chestnuts stand out for exhibiting the highest quantity of n-3 PUFAs, which 255 

reduce the synthesis of thromboxan A2, a proinflammatory eicosanoid.47 However, 256 

care should be taken to avoid the excessive ingestion of these foods because 257 

excessive n-3 may be partially responsible for the observed increase in the risk of 258 

stroke as it inhibits platelet aggregation.47 Magnesium and arginine favor the 259 

production of nitric oxide and vasodilator prostacyclins.51 Potassium participates in 260 

the modulation of the volume of extracellular fluid and thus helps in the regulation of 261 

arterial pressure.52 In a study with healthy individuals, the effect of adding and 262 

replacing 500 kcal of the diet with peanuts was assessed, and a significant increase 263 

in serum magnesium levels was observed in the test group.51 264 

 265 

Oxidative stress and inflammatory state 266 

 267 

Oxidative stress, which is an imbalance between reactive oxygen species and 268 

antioxidant factors, is involved in the development of cardiovascular diseases. 269 

Reactive oxygen species cause an increase in the expression of NADPH oxidase 270 

and a reduction in antioxidant enzymes, which results in the reduction in 271 

adipocytokine production.53 Moreover, adipose tissue induces the release of 272 

inflammatory cytokines, such as tumor necrosis factor-α and interleukin-6, increasing 273 

reactive oxygen species production and thus inducing oxidative stress.54 274 

An SFA-rich diet induces lipid peroxidation via oxidation of LDL particles, 275 

which results in endothelial aggregation and atheroma plaque formation.55,56 On the 276 
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other hand, high concentrations of MUFAs, PUFAs, and bioactive compounds 277 

present in nuts and edible seeds may contribute to the reduction in the oxidative 278 

state and prevention of cardiovascular alterations. This effect has been observed in 279 

distinct oxidative stress models (Table 3). In rats fed on a hypercholesterolemic diet 280 

and treated with pistachios for 8 weeks, a reduction in thiobarbituric acid reactive 281 

substances and an increase in the activity of glutathione peroxidase and superoxide 282 

dismutase were observed.16 In a study with Brazilian Savanna nuts, a reduction in 283 

the serum oxidative state was observed in rats supplemented with iron sulfate and 284 

treated with a diet containing baru in a proportion of 10% of the diet.18 A reduction in 285 

the inflammatory state was also observed in rabbits fed on a hypercholesterolemic 286 

diet and treated with hazelnut oil55 and pistachio extract56 for 3 months. The rabbits 287 

exhibited lowered number of foamy cells and inflammation in the aortic intima, with 288 

reduced thickness and lesser extent of atherosclerotic lesions.  289 

Studies with humans have also shown a reduction in inflammatory and 290 

oxidative stress markers after the addition of oleaginous to the diet. One systemic 291 

inflammation marker indicated in the literature is the C-reactive protein, which is 292 

associated with the storage of body fat.57 Healthy individuals who received almonds 293 

corresponding to 10% or 20% of the total energy intake for 4 weeks exhibited 294 

reduced serum C-reactive protein levels. However, no dose-response relationship 295 

was observed.58 Similarly, the consumption of 40–90 g of macadamias, 296 

corresponding to 15% of the total energy intake, for 4 weeks promoted a significant 297 

reduction in other inflammatory (leukotriene LTB4) and oxidative stress markers (8-298 

isoprostane).59 Moreover, studies with healthy adults have shown that 299 

supplementation with a mixture containing 15 g of walnuts, 7.5 g of almonds, and 7.5 300 

g of hazelnuts for 12 weeks was sufficient to improve the levels of several oxidative 301 
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stress biomarkers and reduce DNA damages, which were assessed on the basis of 302 

the biomarker 8-oxo-2′-deoxyguanosine.52 303 

Other important markers of lipid oxidation are conjugated dienes generated 304 

during this process. Accordingly, phenolic compounds present in oleaginous are 305 

capable of reducing conjugated diene biosynthesis because of their antioxidant 306 

action. This effect was observed in a study with moderately hypercholesterolemic 307 

adults who ate 60 g of almonds per day for only 4 weeks.60 In addition to phenolic 308 

compounds, some nuts are rich in selenium. Intake of only one Brazil nut per day 309 

was sufficient to increase the serum levels of selenium, erythrocytes, and glutathione 310 

peroxidase in adults.61,62 In obese female teenagers, supplementation with 15–25 311 

g/day (3–5 portions) of Brazil nuts increased serum selenium levels in 20,4% and 312 

reduced LDL levels in 16.18%.63 In obese women, the intake of one Brazil nut per 313 

day for 8 weeks recovered serum selenium levels and increased HDL levels.64 One 314 

of the suggested mechanisms for explaining the reduction in oxidative stress and the 315 

inflammatory state with the consumption of nuts and edible seeds is the stimulation 316 

of the synthesis of plasma adiponectin.32,33 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

 322 

 323 

 324 

 325 

 326 
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Table 1 Nutrients and bioactive compounds of nuts and edible seeds. 327 

Nut/seed* Energy 

(kcal) 

Lipid 

(g/100g) 

Fatty acid  

(g/100g) 
Protein 

(g/100g) 

Fiber 

(g/100g) 

Tocopherol  

(mg/100g)*** 

Total 

Phenolics 

(mg/100g) 

Minerals 

(mg/100g,  

Se - µg/100g) 

Phytosterols 

(mg/100g)** 

Lys/ 

Arg 

   S M P M:S M:P   α β γ  Mg Zn Se   

Almonds 575 49.42 3.73 30.89 12.07 8.3:1 2.5:1 21.22 12.2 25.22 0.29 0.65 239 268 3.08 2.5 141 0.24 

Peanut 567 49.24 6.83 24.43 15.56 3.6:1 1.6:1 25.80 8.5 8.33 - - 420 168 3.27 7.2 220 0.30 

Hazelnut  628 60.80 4.46 45.65 7.92 10:1 5.8:1 15.00 10.4 15.03
 
 0.33 0.00 291 163 2.42 90.0 96 0.23 

Baru 546 41.95 18,77 51,07 32,35 2,7:1 1,58:1 29.92 9.21 - - - - 165 4.29 0.4 - 0.44 

Brazil nuts 656 66.43 15.14 24.55 20.58 1.6:1 1.2:1 14.32
†
 7.5 5.73

 
 0.00 7.87 112 376 4.06 1917.0 - 0.23 

Cashews 553 43.85 7.78 23.80 7.84 3.0:1 3.0:1 18,22 3.3 0.90 0.03 5.31 137 292 5.78 19.9 - 0.44 

Macadamia 718 75.77 12.06 58.88 1.50 4.9:1 39.2:1 7.91 8.6 0.54 0.00 0.00 46 130 1.30 3.6 116 0.33** 

Walnuts 654 65.21 6.13 8.93 47.17 1.4:1 0.2:1 15.23 6.7 0.70 0.15 20.83 1625 158 3.09 4.9 72 0.19 

Pistachio 562 45.39 5.55 23.82 13.74 4.3:1 1.7:1 20.27 10.3 2.3 0.00 22.60 867 121 2.20 7.0 214 0.55 

Data from US Department of Agriculture Nutrient Database for Standard Reference, Release 25 65; *Nut and seed are raw, except 328 

Brazil nuts (dried, unblanched), Walnut (walnuts, english). **Venkatachalam (2006) 19; ***Kornsteiner (2006) 67; †Fernandes et al. 329 

(2010) 66. 330 

Abbreviations: Arg, arginine; Lys, Lysine; M, monounsaturated fatty acid; Mg, magnesium; M:P, relationship between 331 

monounsaturated fatty acid and polyunsaturated fatty acid; M:S, relationship between monounsaturated fatty acid and saturated 332 

fatty acid; P, polyunsaturated fatty acid; S, saturated fatty acid; Se, selenium; Zin, zinc. 333 

 334 



64 

 

Table 2 Nut or edible seed consumption and risk of coronary heart disease: cohort studies. 335 

Reference Subjects Study design Results 

   Nut or edible seed 

consumption 

Relative Risk – RR or Odds 

Ratio - OR (95 % CI) 

P 

Bes-

Rastrollo et 

al. (2009) 30 

 

51,188 healthy 

women (Nurses’ 

Health Study II), 20–

45 y  

Dietary intake of nuts and 

weight changes from 1991 

to 1999 

2 times per week or 

never/ almost never 

consumption of nuts 

 

Slightly lower risk of obesity  

- OR: 0.77 (0.57- 1.02) 

 

0.001 

 

 

 

Djoussé et 

al. (2009) 47 

 

15,966 participants 

from the Physicians' 

Health Study  

Nut consumption (self-

reported using a simple 

abbreviated 

semiquantitative food 

frequency questionnaire) 

and hypertension at 12 

months post-randomization 

of the trial study 

4 groups (rarely/never, 

1-3/month, 1/week, 2-

6/week or daily) 

 

Inverse relation between nut 

intake and hypertension in lean 

subjects: 

1-3/month-OR: 0.97 (0.91-1.03)  

1/week-OR: 0.98 (0.92-1.05) 

2-6/week-OR: 0.96 (0.89-1.03) 

≥ 7/week-OR: 0.82 (0.71-0.94)  

 

 

0.014 

 

 

Li et al. 

(2009) 20 

 

6,309 women 

with diabetes  

Nuts consumption (food 

frequency questionnaire 

every 2-4y) and incident 

cardiovascular disease 

from 1980 to 2002 

At least 5 serving (28 

g nuts or 16 g peanut 

butter) per week  

Consumption of nuts or peanut 

butter was significantly 

associated with a lower risk of: 

CVD - RR: 0.56 (0.36–0.89)  

Myocardial infarction: 

 

 

<0.05 
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RR=0.40 (0.24-0.67) 

O’Neil et al. 

(2012) 68 

 

24,385 individuals 

from  

NHANES 1999-

2000, 2001-2002, 

and 2003-2004 

Nut consumption and the 

prevalence of risk factors 

for cardiovascular disease 

and metabolic syndrome of 

3 groups (2-11y, 12-18y 

and 19+y) 

≥ ¼ oz (7 g) of nuts 

and peanuts or more 

per day/ 

nonconsumers 

 

Adults 19 years and older: 

HBP - OR: 0.81 (0.67-0.98) 

LDL - OR: 0.91 (0.69-1.20) 

HDL - OR: 0.79 (0.64-0.97) 

TG - OR: 0.88 (0.69-1.13) 

<0.05 

Abbreviations: CVD, cardiovascular disease; HBP: high blood pressure; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; 336 

OD, odds ratio; P, value considered statistically significant; RR, relative risk; TG, triglycerides. 337 

 338 

 339 

 340 

 341 

 342 

 343 

 344 

 345 

 346 

 347 

 348 

 349 

 350 
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Table 3 Nut or edible seed consumption and biomarkers of coronary heart disease: experimental studies (animal models). 351 

Reference Animals Study design Results P 

Peanut 
     

Emekli-

Alturfan et al. 

(2007) 69 

32 

diabetic 

rats 

12 weeks, 4 groups: control, control+ 0.63 g/ 

100g peanut, diabetic, diabetic + 0. 63 g/ 100g 

peanut 

Peanut consumption: ↑ GSH and HDL 

levels; ↓ TBARS 

<0.01 

Emekli-

Alturfan et al. 

(2008) 70 

32 wistar 

albino 

rats 

12 weeks, 4 groups: control, control+ 0.63 g/ 

100g  peanut, hyperlipidemic, hyperlipidemic + 

0.63 g/ 100g  peanut 

 Peanut consumption: ↑ GSH and HDL 

levels; ↓ TBARS 

< 0.01 

Jacques et 

al. (2010) 71 

32 male 

adult rats 

28 days, 4 groups: casein, cod protein, peanut 

protein (PP) or casein + peanut protein 

(50:50) mixture 

PP group: ↓ plasma triglycerides 

                   ↓ hepatic cholesterol 

 

0.016 

0.031 

Stephens et 

al. (2010) 21 

82 male 

Syrian 

golden 

hamsters 

24 weeks, 4 groups: high-fat and high-cholesterol 

diets (control), control diet plus whole peanut 

flour, or peanut oil or fat free peanut flour (FFPF) 

Whole peanut flour, peanut oil and FFPF 

groups: ↓ total plasma cholesterol 

<0.05 

Pistachio      

Aksoy et al. 

(2007) 21 

36 rats 10 weeks, 3 groups: control diet, control diet plus 

pistachio - 20% (2.5 g/d) or 40% (5 g/d) of energy 

intake 

Pistachio groups:  ↑ HDL;  ↓ TC/HDL;                             

↑ serum paraoxonase activity and  

↑ arylesterase activity 

< 0,05 
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Marinou et 

al. (2010) 56 

24 New 

Zealand 

White 

rabbits 

3 months, 3 groups: atherogenic diet (control), 

control diet plus methanolic extract of the Pistacia 

vera nut (ME) or cyclohexane extract of the 

Pistacia vera nut (CHE) 

ME and CHE groups: ↑ HDL    

ME group: ↓ MDA and aortic surface 

lesions 

CHE group: ↑ ALT and AST 

< 0,05 

Abbreviations: ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotranferase; GSH, blood glutathione; HDL, high-density 352 

lipoprotein; MDA, malondialdehyde; P, value of difference between nuts and control diet; TBARS, thiobarbituric acid reactive 353 

substances; TC/HDL, relationship between total cholesterol and high-density lipoprotein. 354 

 355 

 356 

 357 

 358 

 359 

 360 

 361 

 362 

 363 

 364 

 365 

 366 

 367 

 368 
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Table 4 Nut and peanut (edible seed) consumption and biomarkers of coronary heart disease: clinical trials with no healthy 369 

subjects. 370 

Reference Subjects Study design 

 

Results P 

Almond      

Jenkins et al. 

(2008) 72 

27 hyperlipidemic 

subjects 

Randomized crossover study: 1 month for 

each isoenergetic diet supplements 

provided 22.2% of daily energy (423 

kcal/day) and consisted of: 

- full-dose almonds (73 ± 3 g/day) 

- half-dose almonds plus half-dose 

muffins 

- full-dose whole-wheat muffins (147 ± 6 

g/day) 

- Full-dose almonds group vs. control 

group: 

↓ 24-h creatinine output (mmol/d):  

- 8.6 ± 0.7 vs. - 7.1 ± 0.5 

↓ Creatinine-corrected 24-h C-peptide 

output (µmol/mmol):  

2578 ± 60 vs. 3801 ± 76 

 

 

 

<0.050 

 

<0.010 

Wien et al. 

(2010) 37 

65 prediabetic 

adults  

Randomized parallel-group trial, 16 

weeks: 

- control group: nut-free diet  

recommended by American Dietetic 

Association (ADA diet) 

- intervention  group: ADA diet plus 

almonds (20% of energy ( 2 oz/day) 

Intervention group vs. control group: 

↓ Insulin (mU/mL): -1.78 (-23.3%) 

vs.+1.47 (+19.2%) 

↓ Insulin resistance (mU/mL):  

-0.48 (-24.9%) vs. +0.30 (+15.5%)  

mU/mL 

↓ Beta-cell function: -13.2 (-17.8%) vs. 

 

0.002 

 

0.007 

 

 

0.001 
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+22.3 (+30.0%) 

↓ LDL (mg/dL): -12.4 (-10.6%) vs. -0.4 

(0.4%) 

 

0.052 

Foster et al. 

(2012) 73 

132 overweight 

and obese 

individuals 

Randomized, controlled feeding study, 18 

months 

- control group: hypocaloric nut-free diet  

- intervention  group: hypocaloric, 

almond-enriched diet (56 g/day) 

Intervention group vs. control group: 

↓ TC (mg/dL): -8.7 ± 2.8 vs. -0.1 ± 2.8  

↓ TG (mg/dL): -12.1 ± 4.6 vs. -1.0 ± 4.6  

 

0.030 

0.048 

Pistachio      

Sheridan et al. 

(2007) 24 

15 subjects with 

moderate hyper-

cholesterolemia 

Randomized, crossover study, 4 week for 

each group 

- control group: regular diet 

- intervention group: 15% energy intake 

from pistachio nuts ( 2–3 oz/day) 

intervention group vs. control group  

(difference and CI): 

↓ TC/HDL: -0.38 mg/dL (-0.57; -0.19)  

↓ LDL/HDL: -0.40 mg/dL (-0.66; -0.15) 

↓ Apo B-100/A-1: -0.11 mg/dL (-0.19; -

0.03) 

↑ HDL: +2.3 mg/dL (0.48; 4.0) 

 

 

0.001 

0.004 

0.009 

 

0.020 

Gebauer et al. 

(2008) 74 

28 subjects 

with elevated 

LDL cholesterol 

Randomized, crossover controlled-

feeding study, 4 week for each group (3 

isoenergetic diets) 

- control group: 25% of diet energy from 

total fat (8% SFAs, 9% MUFAs and 5% 

Intervention groups vs. control group: 

↓ LDL by 9% and 12%, respectively 

2º intervention group vs. control group: 

↓ TC: -8% 

↓ LDL: -11.6% 

<0.010 

 

<0.050 
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PUFAs) without pistachio 

- intervention groups: 1º - 10% of energy 

from pistachios (63 g); 30% total fat (8% 

SFAs, 12% MUFAs and 6% PUFAs);  2º - 

20% of energy from pistachios (126 g); 

34% total fat (8% SFAs, 15% MUFAs, 

and 8% PUFAs) 

↓ Apo B: -4% 

↓ Apo B/Apo A-I: -4% 

↓ Plasma stearoyl-CoA desaturase 

activity: -1% 

Wang et al. 

(2012) 29 

90 subjects with 

metabolic 

syndrome 

Randomized, controlled feeding study, 12 

weeks. 

All subjects received dietary counseling 

according to the guidelines of the 

American Heart Association Step I diet for 

4 weeks before treatments 

-control group: no pistachio 

-intervention groups: 42 g/day pistachios 

or 70 g/day pistachio 

Intervention groups vs. control group: 

42 g pistachio group: ↓ TG (-0.38 ± 0.79 

mmol/L) compared with baseline  

 

70  g pistachio group: ↓ glucose values  

2 h after 75 g glucose (-1.13 ± 2.58 

mmol/L) compared with baseline 

 

0.018 

 

 

 

0.020 

Hazelnut      

Mercanligil et 

al. (2007) 75 

 

15 hyper-

cholesterolemic 

adults 

Randomized, controlled feeding study, 8 

weeks 

- control group: low-fat, low-cholesterol 

and high-carbohydrate 

Intervention group vs. control group: 

↓ VLDL: -29.5% 

↓ TG: -31.8% 

↓ Apo B: -9.2% 

<0.050 
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 - intervention group: control diet 

supplemented with hazelnut (40 g/day) 

↑ HDL: -12.6% 

Tey et al. 

(2011) 28 

48 subjects mildly 

hyper-

cholesterolemics 

Randomized crossover study, 3 months: 

- 30 g of hazelnuts (5 days/ week), raw, 

ground and sliced during 4 weeks for 

each 

 

 

Difference and CI (final minus baseline 

data): 

↓ TC: -0.19 mmol/L (-0.30;-0.09) 

↓ LDL: -0.22 mmol/L (-0.31;-0.13) 

↑ HDL: +0.03 mmol/L (0.00;0.06) 

↓ TC/HDL: -0.29 mmol/L (-0.41;-0.18) 

↓ Apo B100 (g/l): -0.04 mmol/L (-0.07;-

0.02) 

↓ Apo B100/Apo A1: -0.03 mmol/L (-

0.04;-0.01) 

↑ α-Tocopherol (mmol/l): +1,32 mmol/L 

(0.41;2.23) 

 

 

 

<0.001 

<0.001 

0.023 

<0.001 

0.002 

 

<0.001 

 

0,005 

Walnut      

Tapsell et al. 

(2004) 76 

58 subjects with 

type 2 diabetes 

Randomized, controlled feeding study, 6 

months. 

- control group: low fat: < 30% energy as 

fat 

- intervention groups: modified low fat 

The walnut group: 

↓ TC/ HDL: -22% 

↑ HDL:  +18.18% 

↓ LDL: -10% 

 

 

0.049 

0.046 

0.032 
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(using exchange lists inclusive of fatty 

acid  considerations) and low fat including 

30 g of walnuts/ day 

 

 

 

Macadamia      

Griel et al. 

(2008) 25 

25 subjects 

mildly hyper-

cholesterolemic 

Randomized, crossover, controlled 

feeding 

study, 5 weeks each diet 

- control group: an average American diet 

(33% total fat; 13% SFA, 11% MUFA, 5% 

PUFA) 

- intervention group: macadamia nut-rich 

diet (42.5g/day) 

Intervention group vs. control group: 

↓ TC/HDL (mmol/L): 4.94 ± 0.17 vs. 

5.45± 0.17  

↓ LDL (mmol/L): 3.14 ± 0.14 vs. 3.44± 

0.14 

 

<0.050 

 

<0.050 

Mixed nuts      

López-Uriarte 

et al. (2010) 52 

50 subjects with 

metabolic 

syndrome 

Randomized, controlled, parallel feeding 

study, 12 weeks 

- control group:  healthy diet 

- intervention group: healthy diet 

supplemented with 30 g/day of mixed 

nuts (walnut: 15 g; almonds: 7.5 g and 

hazelnut: 7.5 g) 

Intervention group vs. control group: 

↓ DNA damage  

Urine 8-isoprostanes (nmol/mmol 

creatinine): -138.01 vs. -121.06  

Urine 8-oxo-dG (nmol/mmol creatinine): 

-6.35 vs. -3.93 

ICAM-1 (mg/L): -91.98 vs. -11.35 

 

<0.001 

0.000 

 

0.000 

 

0.038 
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Casas-

Agustench et 

al. (2011) 49 

50 subjects with 

metabolic 

syndrome  

Randomized, controlled, parallel feeding 

study, 12 weeks 

- control group:  healthy diet 

- intervention group: healthy diet 

supplemented with 30 g/day of mixed 

nuts (walnut: 15 g; almonds: 7.5 g and 

hazelnut: 7.5 g) 

Intervention group vs. control group: 

↓ Insulin (mU/mL): -2.07 vs. +0.53 

↓ HOMA-IR: -0.58 vs. +0.14  

 

0.013 

0.013 

 

 

 

Peanut      

Nouran et al. 

(2009) 26 

54 

hypercholesterole

mic men 

Randomized crossover clinical study, 4 

weeks each diet 

- control group: habitual diet 

- intervention group: habitual diet plus 

peanut supplement ( 77 g/day - 20% of 

total energy intake) 

 

Intervention group vs. control group: 

(Mean ± SE) 

↓ TC/HDL (mg/dL):  -0.7 ± 0.2 vs. +0.3 ± 

0.2 

↓ LDL/HDL (mg/dL): -0.4 ± 0.1 vs. +0.3 

± 0.1 

↑ HDL (mg/dL): +4.7 ± 0.9 vs. -1.4 ± 0.8 

↑ TAC (U/mL): +0.3 ± 0.5  vs. -1 ± 0.4 

↓ AIP: -0.09 ± 0.03 vs. +0.002 ± 0.03 

↓ CHD estimated risk over 10 years 

based on systolic (-1.2 ± 0.4 vs. 0.4 ± 

0.4 mmHg) and diastolic blood 

pressures (-1.4 ± 0.4 vs. 0.9 ± 0.4 

 

 

0.001 

 

0.001 

 

0.001 

0.040 

0.010 

<0.01 
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mmHg) 

Reis et al. 

(2012) 77 

15 obese women Randomized crossover clinical trial 

- control group: breakfast (75 g 

carbohydrate-matched breakfast meal) 

without peanut 

- intervention groups: 42.5 g of whole 

peanuts without skins or peanut butter  

Peanut butter group vs. control group: 

↓ second-meal glycaemic response 

IAUC 

↓ glucose concentration at 45 min after 

meal 

 

0.030 

 

0.050 

Abbreviations: 8-oxo-dG, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine; AIP, athrogenic index of plasma; Apo A, apolipoprotein A; Apo B, 371 

apolipoprotein B; Apo B/Apo A, relationship between apolipoprotein B and Apo A; CHD, coronary heart disease; CI, confidence 372 

interval; HDL, high-density lipoprotein; HOMA-IR, homeostatic model assessment insulin resistance; IAUC, incremental area under 373 

the blood glucose response curve; ICAM-1, intracellular adhesion molecule-1;  LDL, low-density lipoprotein; LDL/HDL, relationship 374 

between low-density lipoprotein and high-density lipoprotein; MUFAs, monounsaturated fatty acids; P, value of difference between 375 

intervention group and control diet; PUFAs, polyunsaturated fatty acids; SFAs, saturated fatty acids; TAC, total antioxidant capacity; 376 

TC, total cholesterol; TC/HDL, relationship between total cholesterol and high-density lipoprotein; TG, triglycerides. 377 

 378 

 379 

 380 

 381 

 382 



75 

 

Table 5 Nut or edible seed consumption and biomarkers of coronary heart disease: clinical trials with healthy subjects. 383 

Reference N Study design Results P 

Alper & Mattes 

(2003) 51 

 

 

15 Randomized crossover clinical study, 30 weeks 

- intervention groups - Free feeding (FF): 50% of 

dietary fat energy was provided  nuts - free 

feeding (FF); Peanut addition (ADD): 50% of 

dietary fat energy was added to a prescribed diet 

isocaloric (41 lipids after addition); Substitution 

(SUB): reduced fat intake by 50%, and this was 

replaced with an equivalent amount of fat from 

peanuts (17% lipids of diet + 17% lipids of 

peanuts) 

Intervention group vs. control group: 

↓TG: 24% during ADD and 17% during SUB  and 

14% during FF 

 

 

<0.05 

Sabaté et al. 

(2003) 23 

25 Randomized crossover design; 4 weeks each diet 

- control group: isocaloric diet with 0% almond  

- intervention groups: isocaloric diets with 10% 

(low) or 20% (high) almond 

Intervention group (high almond)  vs. control 

group: 

↓ TC (mmol/L): 5.17 ± 0.19 vs. 5.41 ± 0.19 

↓ LDL (mmol/L): 3.48 ± 0.21 vs. 3.74 ±0.21 

↓ Apo B (mg/dL): 93.7 ± 5.6 vs. 100.3 ± 5.6  

↓ LDL/HDL: 3.10 ± 0.28 vs. 3.40 ± 0.28 

 

 

0.001 

<0.001 

< 0.001 

< 0.001 
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Jambazian et al. 

(2005) 78 

16 Randomized crossover design; 4 weeks each diet 

- control group: isocaloric diet with 0% almond  

- intervention groups: : isocaloric diets with 10% 

(low) or 20% (hight) almond 

 

Intervention group vs. control group: 

Low almond: ↑ α-tocopherol/ TC (mmol/L:mol/L): 

54.20 ±1.95 vs. 48.21±1.94 

High almond: ↑ α-tocopherol/ TC (mmol/L:mol/L): 

56,39 ±1.98 vs. 48.21±1.94 

 

<0.01 

 

<0.01 

Josse et al. 

(2007) 79 

9 Randomized crossover trial: 1 day each meal 

- control group: Meal contained 50 g de 

carbohydrate from white bread + 0 g almonds 

- intervention groups: Meal contained 50 g de 

carbohydrate from white bread + 30, 60 or 90 g 

almonds 

Intervention group vs. control group: 

↓ glycemic index of the meal in a dose-dependent 

for  30 g (105.8 ± 23.3), 60 g (63.0 ± 9.0), and 90 

g (45.2 ± 5.8) doses of almonds  

 

0.001 

Kocyigit et al. 

(2006) 80 

44 

 

Randomized controlled study, 3 weeks for each 

- control group: habitual diet 

- intervention group: 20% of daily energy intake 

replaced pistachio nuts 

 

Intervention group vs. control group: 

(the differences between before and after) 

↑ AOP (mmol/L): -0.85 ± 0.72 vs. +0.48 ± 0.16 

↓ MDA (mmol/L): -0.43 ± 0.33 vs. -0.07 ±  0.06 

↓ TC (mmol/L): -0.47 ± 0.09 vs. -0.02 ± 0.03 

↑ HDL (mmol/L):  +0.27 ± 0.01 vs. -0.03 ± 0.01 

↑ AOP/MDA(mmol/L): +0.66±0.25 vs. +0.41± 0.11 

↓ TC/HDL(mmol/L): -0.81 ± 0.37 vs. +0.07 ± 0.15 

↓ LDL/HDL(mmol/L): -0.24±0.04 vs. +0.01± 0.05 

 

 

<0.05 

<0.05 

<0.05 

0.005 

<0.05 

<0.001 

<0.001 

Abbreviations: AOP, antioxidant potential; AOP/MDA, relationship between antioxidant potential and malondialdehyde; Apo B, 384 

apolipoprotein B; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; LDL/HDL, relationship between low-density lipoprotein 385 
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and high-density lipoprotein; MDA, malondialdehyde; N, number; P, value of difference between intervention group and control diet; 386 

TC, total cholesterol; TC/HDL, relationship between total cholesterol and high-density lipoprotein; TG, triglycerides. 387 

 388 
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MIXTURE OF OLEAGINOUS: OPTIMIZED PROTECTIVE EFFECT AND 389 

PROBABLE MECHANISMS OF ACTION 390 

 391 

 Considering the nutritional attributes of oleaginous (Table 1), as well as their 392 

protective effects through reduction in cardiovascular risk markers, the literature 393 

shows that this protective effect can be optimized in smaller portions with not only 394 

one type of oleaginous but also the mixture of oleaginous.  395 

To reduce the levels of a cardiovascular risk marker by supplementing with an 396 

isolated oleaginous, the portion offered needs to reach an average of 15%–20% of 397 

the total energy intake, which can be a limiting factor when considering the regular 398 

consumption of these foods. To improve the lipid profile, daily portions vary between 399 

30 g of hazelnuts, 42.5 g of macadamias, 68 g of almonds, and 77 g of peanuts. To 400 

reduce glycemia and insulin resistance, the necessary portions of oleaginous vary 401 

from 42 to 70 g of pistachios and 50 to 60 g of almonds. The recommended daily 402 

portion of peanuts to reduce arterial pressure is 77 g, and the necessary daily portion 403 

of macadamias to reduce oxidative stress and the inflammatory state is 40–90 g. 404 

  However, adding a mixture of only 30 g of oleaginous (15 g of walnuts, 7.5 g of 405 

almonds, and 7.5 g of hazelnuts) to the daily diet resulted in a balanced intake of 406 

PUFAs and MUFAs, which were associated with a reduction in the fasting insulin 407 

level and HOMA-IR.49 Furthermore, supplementation with this mixture for 12 weeks 408 

allowed the reduction in DNA oxidative damage, the inflammatory state, and arterial 409 

pressure. Thus, supplementation with the chestnut mixture was an effective strategy 410 

for individuals with metabolic syndrome, who obviously exhibit more than one 411 

cardiovascular risk marker.49 412 
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 The hypothesis is that the mixture of oleaginous allows a balance between 413 

MUFAs, PUFAs, polyphenols, amino acids, and minerals, such that each one of 414 

these acts on the mechanism involved in the reduction in a specific risk marker. The 415 

probable mechanisms of this optimized effect of the mixture with different types of 416 

oleaginous are summarized in Figure 1.  417 

 418 

 419 

Figure 1  Mix nuts: possible mechanisms of action related to cardiovascular 420 

risk reduction.  421 

 422 

Abbreviations: 8-oxo-dG, 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine; Apo A, apolipoprotein A; 423 

Apo B, apolipoprotein B; HbA1-c, glycated hemoglobin; HDL, high-density 424 

lipoprotein; HOMA-IR, homeostatic model assessment insulin resistance;  LDL, low-425 

density lipoprotein; LTB-4, leukotriene B4; MUFAs, monounsaturated fatty acids; n-426 

6/n-3, relationship between n-6 fatty acids and n-3 fatty acids; PUFAs, 427 

polyunsaturated fatty acids; SREBP-1, sterol regulatory element-binding protein 1; 428 

UCP, uncoupling protein. 429 

 430 

 431 

 432 
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CONCLUSION 433 

 434 

The benefits of consuming nuts and edible seeds are not restricted to the 435 

reduction in a few cardiovascular disease risk markers in an isolated manner. It is 436 

presumed that eating a mixture of these oleaginous can intensify their protective 437 

effect, which is due to the nutritional specificities of each oleaginous.  438 

 The benefits of consuming a mixture of nuts and edible seeds are not only 439 

related to their nutritional characteristics. Nuts and edible seeds also have a positive 440 

effect on eating habits because these foods are rich in fiber and proteins of plant 441 

origin and have a low glycemic index, which allows a prolonged feeling of satiety. 442 

Therefore, these foods can replace foods rich in carbohydrates and saturated fats. 443 

 Further studies on the consumption of mixtures of nuts and edible seeds by 444 

humans are necessary as a strategy for health promotion and to clarify other 445 

cardiovascular disease-related mechanisms. 446 

 447 
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CAPÍTULO 3  

 

ARTIGO CIENTÍFICO 2 - Título do Periódico: NMCD. Nutrition Metabolism and 
Cardiovascular Diseases (Testo Stampato) ISSN: 0939-4753 – Área de avaliação: 
Nutrição – Qualis A1- Instruções aos autores (ANEXO C) 

 

Uma porção de amêndoa de baru associada à dieta isoenergética reduz a 
adiposidade, melhora o perfil lipídico e aumenta a atividade de enzimas 
antioxidantes em mulheres com sobrepeso/obesidade   

One portion of baru almonds associated to isoenergetic diet reduces adiposity, 
improves serum lipids and antioxidant enzymes activities in overweight/obese 
women  

 

Abreviações: Apo B, apolipoproteína B; Apo A-1, apolipoproteína A-1; ALT: alanina 
aminotransferase; AST, aspartato aminotransferase; CAT, catalase; CT, colesterol 
total; DAC, doença arterial coronariana; DCNT, doença crônica não-transmissível; 
DCV, doenças cardiovasculares; EROS, espécies reativas ao oxigênio; GGT, gama-
glutamil transferase; GPx: glutationa peroxidase; HbA1c, hemoglobina glicada; HDL,  
lipoproteína de alta densidade; IMC, Índice de massa corporal; IL, Interleucina;I C I, 
Índice de Castelli I; IC II, Índice de Castelli II; IDL, lipoproteína de densidade 
intermediária; LDL, lipoproteína de baixa densidade; MUFAs, ácidos graxos 
monoinsaturados; PUFAs, ácidos graxos poliinsaturados; SFA, ácidos graxos 
saturados; SOD, superóxido dismutase; TAG, triacilgliceróis; VET, valor energético 
total; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade. 
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Resumo:  

 

Introdução e objetivos: O consumo de oleaginosas está associado à redução do 
risco para doenças cardiovasculares. A amêndoa de baru (Dipteryx alata Vog.) 
desperta interesse científico por sua composição nutricional. O objetivo foi avaliar o 
efeito do consumo da amêndoa de baru associada à dieta isoenergética sobre a 
composição corporal, perfil lipídico e atividade das enzimas antioxidantes de 
mulheres com sobrepeso/obesidade. Métodos e Resultados: Ensaio clínico 
controlado e randomizado com participação de 46 mulheres com 
sobrepeso/obesidade, as quais receberam prescrição de dieta normocalórica e 
foram randomizadas em grupo placebo (GP, n= 22; 800 mg de maltodextrina) e em 
grupo intervenção (GI, n= 24; 20 g de amêndoa de baru). Medidas de adiposidade, 
pressão arterial, lipídios séricos, parâmetros bioquímicos e atividade enzimática das 
enzimas catalase, glutationa peroxidase e superóxido dismutase foram 
determinados no início e ao final do estudo. A massa corporal reduziu em GP e GI, 
no entanto a redução da adiposidade foi observada apenas em GI. A redução da 
circunferência da cintura foi 1,7 vezes maior em GI, quando comparada ao GP 
(p=0,01). Quanto ao perfil lipídico, apenas GI obteve redução significativa nas 
concentrações séricas de colesterol total (-12,8 mg/dL), LDL (-10,47 mg/dL) e 
triacilgliceróis (-15,00 mg/dL) (p<0,05), e aumento nas concentrações de HDL (+3,63 
mg/dL) (p<0,01). A atividade da GPx e SOD aumentaram em GI (p<0,05), com 
diferença entre os grupos para GPx (+0,08 vs. -0,07 U/mg, p<0,001, 
respectivamente). Conclusão: Mulheres com sobrepeso/obesidade mostraram 
redução da adiposidade, melhora do perfil lipídico e aumento da atividade de 
enzimas antioxidantes após o consumo de 20 g de amêndoa de baru associada a 
uma dieta isoenergética.  
 
Palavras-chave: Dipteryx alata Vog., perfil lipídico, circunferência da cintura, 

sobrepeso, obesidade. 
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Abstract: 

 

Background and aims: The nut consumption is associated with reduced risk for 
cardiovascular disease. The baru almond consists of high protein content, 
monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, phenolic compounds and 
antioxidants. The aim of this study was to evaluate the effect of intake of baru almond 
associated with isoenergetic diet in lipid profile, body composition in overweight 
women. Methods and results: Randomized controlled trial lasting eight weeks; 22 
overweight women received 800 mg of maltodextrin (placebo group) and 24 women 
received 20 g baru almond (supplemented group). Both groups receive normocaloric 
prescription diet. Adiposity, blood pressure, lipids and glucose levels, and 
inflammatory markers of oxidative stress were determined at the beginning and end 
of the study. Statistical analysis was performed using Stata software for Windows 
(version 12.0). The difference between groups was performed by Student t test, and 
intragroup analysis by the paired t test, considering p<0.05. Moderate reduction of 
weight and adiposity was observed in both groups. The diet with the consumption of 
baru almond resulted in reduced waist circumference 1.7 times higher compared to 
the placebo group (p = .01). Only GS obtained significant reduction in serum TC (-
12.8 mg / dL), LDL-c (-10.47 mg / dL) and TAG (-15.00 mg / dL) (p <0.05) and 
increase in HDL-C (+3.63 mg / dL) (p <0.01). Conclusion: Thus, the consumption of 
20 g of baru almond during eight weeks was more effective in reducing the waist 
circumference, and improve the lipid profile of overweight women compared to only 
diet. 
 
 
Keywords: Dipteryx alata Vog., Lipid profile, waist circumference, overweight 
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INTRODUÇÃO 

 

A incidência de obesidade no mundo aumentou significativamente durante as 

últimas décadas e é considerada uma epidemia global [1,2]. A obesidade, um dos 

principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, é 

um processo inflamatório crônico que, associado ao estresse oxidativo característico 

desta condição, favorece o desenvolvimento da dislipidemia, hipertensão arterial, 

resistência insulínica e danos micro e macrovasculares [3].  

O consumo de nozes verdadeiras, como amêndoa, castanha-do-brasil, 

pistache e noz, e sementes comestíveis, como o amendoim, está associado à 

redução do risco cardiovascular [4,5]. Estudos experimentais e clínicos constataram 

melhora no perfil lipídico e no estresse oxidativo com a introdução de nozes e 

sementes comestíveis na alimentação [6,7]. Esses benefícios têm sido atribuídos à 

presença de ácidos graxos poli (PUFA) e monoinsaturados (MUFA), proteínas de 

origem vegetal, aminoácidos, como a arginina, nutrientes e compostos bioativos, tais 

como fibras, tocoferóis, compostos fenólicos e fitoesteróis e minerais, como zinco, 

selênio e cálcio [4,5,8].  

O fruto do Baru (Dipteryx alata Vog.), árvore típica do Cerrado brasileiro, 

produz uma semente comestível de interesse científico pela sua composição 

nutricional. A amêndoa de baru apresenta entre 23 e 30% de proteínas, 40% de 

lipídios (19% AGS, 38% MUFAs e 45% PUFAs), 12% de carboidratos, 12,5% de 

fibra alimentar e alto teor de minerais como o cálcio, ferro e zinco [4,9]. 

O efeito antioxidante da amêndoa do baru foi observado em ratos 

suplementados com ferro para indução do estresse oxidativo. A redução nas 

concentrações de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico esteve associada às 

concentrações elevadas dos ácidos fenólico e fítico em sua composição [8]. Em 
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outro estudo com ratos Wistar alimentados com dieta hiperlipídica, a amêndoa de 

baru resultou na redução da peroxidação lipídica e melhora significativa dos lipídios 

séricos [10]. 

Entretanto, os efeitos do consumo da amêndoa do baru em humanos ainda 

não foram explorados. Considerando a composição nutricional dessa amêndoa e os 

resultados promissores nos estudos experimentais, é importante investigar o efeito 

do consumo da amêndoa de baru associada à dieta isoenergética sobre a 

composição corporal, perfil lipídico e atividade das enzimas antioxidantes de 

mulheres com sobrepeso/obesidade. 

 

 

MÉTODOS 

População de estudo  

Mulheres adultas com diagnóstico de sobrepeso e obesidade foram 

recrutadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Brasil. Os 

critérios de exclusão do estudo foram: IMC inferior a 24 kg/m2 e superior a 40 kg/m2, 

participação em programa de restrição alimentar, diagnóstico de doenças imunes, 

enfermidade hepática ou renal, hipotireoidismo, em uso de medicamentos 

imunossupressores, de terapia de reposição hormonal, antiinflamatórios, 

antibióticos, suplementos nutricionais, insulina, etilista crônico e gestantes.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (nº 155.200/ 2012) e todas as 

participantes informaram seu consentimento por escrito. 
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Delineamento do estudo 

 

Ensaio clínico controlado, randomizado, de grupos paralelos, com duração de 

oito semanas de intervenção. Para o cálculo da amostra foi utilizado um poder 

estatístico de 80% com significância de 5%, resultando em uma necessidade de pelo 

menos 20 participantes em cada grupo para ser possível avaliar uma redução 

significativa nos valores de LDL. A esse valor foi calculado um adicional de 50% 

para cada grupo [11]. 

 

Intervenção dietética  

Os grupos consumiram dieta isoenergética, considerando 25 a 30 kcal/kg, 

incluindo 800 mg/dia de maltodextrina (GP) ou 20 g/dia de amêndoa de baru torrada 

(GI). A amêndoa de baru foi adquirida na forma in natura e torrada a 140 °C por 30 

minutos em forno elétrico doméstico [9], a fim de inativar possíveis fatores 

antinutricionais [12]. Após a torrefação, a amêndoa de baru foi resfriada à 

temperatura ambiente, livre da exposição à luz e acondicionadas em embalagens de 

fechamento à vácuo, com utilização de seladora à vácuo marca SELOVAC®, modelo 

200 B. 

A ingestão alimentar foi avaliada semanalmente por meio de ligações 

telefônicas e mensalmente em consultas de rotina. Como instrumentos de avaliação 

do consumo alimentar foram aplicados recordatórios de 24 horas e registro alimentar 

de três dias (dois dias da semana e um dia do final de semana) no momento inicial e 

após oito semanas de intervenção [13]. As informações dietéticas foram 

processadas no programa de análise nutricional Avanutri®, versão 3.1.5. 
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Avaliação da composição corporal e pressão arterial 

As medidas de peso corporal e estatura foram tomadas para o cálculo do 

IMC. Os valores de referência utilizados para classificação foram os propostos pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998). A medida da circunferência da cintura 

foi estabelecida no ponto médio entre o último arco intercostal e a crista ilíaca [14]. 

Os valores de massa livre de gordura, percentual de gordura corpórea, gordura 

androide e ginoide foram estimados pela técnica de absorciometria radiológica de 

dupla energia (DPX NT, GE©). A pressão arterial foi aferida por meio de aparelho de 

pressão arterial digital semi-automático de mesa (BP3ABO-H G-Tech©), validado 

clinicamente segundo protocolos estabelecidos na literatura pela Association for the 

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) e British Hipertension Society 

(BHS). 

 

Parâmetros bioquímicos 

Amostras de sangue foram coletadas após jejum de 12 horas, no período da 

manhã. A separação do plasma foi feita em centrífuga a 3500rpm por 10 minutos 

(Combate, C.E.L.M). Os eritrócitos foram lisados pela adição de tampão de lise 

contendo sacarose 0,32 M, 10 mM Tris-HCl, pH 7,4. As amostras foram 

armazenadas a -80ºC até o momento da análise. As concentrações de colesterol 

total, HDL, triacilglicerol, ácido úrico, gama glutamil transferase, alanina 

aminotransferase, aspartato aminotransferase, ureia, creatinina e glicose foram 

determinadas pelo método enzimático colorimétrico por meio do analisador 

automático System VitrosChemistry 950 Xrl (Johnson e Johnson©). A determinação 

de hemoglobina glicada foi realizada por método turbidimétrico em equipamento 

automatizado A-25 Biosystems®. A concentração de LDL foi calculada segundo a 
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fórmula de Friedewald, para valores de triacilgliceróis até 400mg/dL, onde LDL=CT-

HDL-TG/5 (FRIEDEWALD et al., 1972). O índice de Castelli (IC) I foi calculado pela 

razão CT/HDL e o IC II pela razão LDL/HDL [15]. 

Para a determinação das enzimas antioxidantes foi feita a determinação da 

concentração de proteína com a utilização do kit BCA Protein Assay Kit (Pierce 

Biotechnology, IL, EUA) em leitor de microplaca (BioTek©, Winooski, Vermont, USA) 

a 562nm a 37ºC por 30 minutos. A análise da absorbância da catalase (CAT) foi 

realizada de acordo com Bonaventura et al. (1972) [16] com modificações, com 

leitura a 240nm a 30ºC por 8 minutos. A absorbância da superóxido dismutase 

(SOD) foi lida a 560nm a 25ºC por 5 minutos [17]. A atividade da glutationa 

peroxidase (GPx) foi determinada de acordo com a metodologia descrita Flohe e 

Gianzler (1984) [18] com modificações. A leitura da microplaca foi realizada a 340nm 

a 37ºC por 4 minutos. As análises enzimáticas foram expressas como unidades de 

atividade (UA) (corresponde à mudança de 0,1 de absorbância) por miligrama de 

proteína. 

 

Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o software Stata for Windows 

(versão 12.0). As variáveis quantitativas apresentaram distribuição normal pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov e foram apresentadas por média e desvio padrão. O teste t 

de Student foi realizado para comparação das médias e das diferenças entre os 

grupos. Para a avaliação das diferenças pré e pós-intervenção intra-grupos, os 

dados foram analisados pelo test t para amostras pareadas. Em todas as análises, 

estabeleceu-se 0,05 como probabilidade do erro tipo I, sendo considerado 

estatisticamente significante o valor de p< 0,05 (IC 95%).  
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RESULTADOS 

 Foram selecionadas 86 mulheres com sobrepeso ou obesidade, sendo que 

destas, vinte e seis não atendiam aos critérios de inclusão e exclusão, totalizando 

uma amostra de 60 mulheres. Estas foram randomizadas aleatoriamente em GP 

(n=30) e GI (n=30). No entanto, no decorrer das oito semanas de investigação, 

ocorreram desistências, como início de gestação (n=1), mudança de moradia para 

outra cidade (n=1), adição de atividade física (n=1) e não comparecimento em todas 

as avaliações por motivos pessoais, como inviabilidade de realizar os exames pela 

jornada de trabalho ou doença entre os familiares (n=10). Desta forma, 46 mulheres 

completaram o estudo e foram incluídas nas análises estatísticas (Figura 1).  

 As características das mulheres antes do estudo estão apresentadas na 

Tabela 1. Os grupos apresentaram distribuição normal e homocedasticidade quanto 

às características antropométricas. 

 

Figura 1 Fluxograma dos participantes do estudo. 



100 

 

 

Tabela 1 Características antropométricas das participantes do estudo antes da 
intervençãoa. 

Variáveis Grupo intervenção Grupo placebo P
b
 

n 24 22  

Idade (anos) 40,53±10,55 43,74±12,44 0,4470 

IMC (kg/m²) 32,54±4,35 33,34±4,69 0,8130 

Circunferência da cintura (cm) 94,64±12,63 97,51±10,40 0,8728 

Gordura corporal (%) 49,07±5,12 48,82±4,40 0,4892 

Peso gordo (kg) 39,99±9,70 39,74±8,23 0,4514 

Gordura androide (%) 55,07±4,02 54,36±3,36 0,4143 

a
 Média e desvio-padrão        

b
 p>0,05 – Kolmogorov-Smirnov 

IMC: Índice de Massa Corporal 

 

 

Ingestão energética e de macronutrientes 

Na Tabela 2 podem ser visualizadas a ingestão de energia e de 

macronutrientes. Não houve alteração no consumo energético total e no percentual 

de proteínas entre os grupos. Entretanto, observa-se diferença na distribuição de 

carboidratos e lipídios, com redução de 3% na ingestão de carboidratos e aumento 

de 4% no consumo de lipídios no GI. A maior ingestão de lipídios foi acompanhada 

pela tendência de aumento na ingestão de MUFAs em 17%. 

 

Composição corporal 

As mulheres de ambos os grupos obtiveram redução no IMC, massa corporal 

total e circunferência da cintura (Tabela 3). Apesar de ter sido encontrada redução 

nos valores relativos (%) de gordura corporal, assim como na sua distribuição entre 

as regiões androide e ginoide, em ambos os grupos, foi observada maior redução de 

gordura corporal absoluta (kg) entre as mulheres que consumiram amêndoa de baru 

(p=0,01). Além disso, a redução da circunferência da cintura no GI foi 1,7 vezes 

maior do que em GP (p=0,01), demonstrando diferença significativa no tratamento.  
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Atividade enzimática, pressão arterial e parâmetros bioquímicos  

O consumo da amêndoa de baru aumentou a atividade das enzimas 

antioxidantes SOD e GPx no grupo tratado com amêndoa de baru, sendo que no GP 

observou-se queda na atividade da GPx, com efeito significativo entre os 

tratamentos (p<0,001). Não foram observadas diferenças na atividade da catalase 

em ambos os grupos (Tabela 4). Em relação à pressão arterial não foram 

encontradas diferenças antes e após a intervenção. Também não foram observadas 

diferenças nas concentrações séricas de ácido úrico, AST e ALT. No entanto, em 

ambos os grupos foi observada redução de gama GT e ureia. (Tabela 4).  

 

Perfil lipídico e glicêmico 

 A prescrição dietética acompanhada ou não da ingestão de amêndoa de baru 

reduziu as concentrações de HbA1c (Tabela 5). Entre as mulheres suplementadas 

com amêndoa de baru, houve redução nas concentrações séricas de CT, LDL e 

TAG (p<0,05), e aumento nas concentrações de HDL (p<0,01). Essas alterações 

contribuíram para reduzir os Índices de Castelli I e II no GI, com tendência do efeito 

do tratamento para o Índice de Castelli I. O aumento nas concentrações de HDL nas 

mulheres suplementadas com amêndoa de baru foi maior do que no GP (p<0,05). 
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Tabela 2 Ingestão energética e de macronutrientes inicial e após oito semanas de intervençãoa. 

 

Variáveis Grupo intervenção (n=24) Grupo placebo (n=22) 
Efeito do 

tratamento 

 Início Final Diferença p
 b

 Início Final Diferença p
 b

 Diferença p
 c

 

Energia (kcal/dia) 1.713,48±432,96 1742,71±340,07 28,93 0,8228 1.575,66±187,40 1.604,60±215,55 25,92 0,6818 3,01 0,5285 

Carboidrato (%) 50,90±5,87 47,83±8,34 -3,07 0,0340 53,85±7,17 55,51±8,20 1,66 0,5239 -4,73 0,0224 

Proteína (%) 19,69±3,02 18,73 ±5,05 -0,96 0,4300 19,84±4,53 20,57±5,27 0,73 0,6981 -1,69 0,5159 

Lipídio (%) 29,41±5,67 33,44±9,52 4,03 0,0429 26,05±5,06 23,92±5,35 -2,12 0,2278 6,15 0,0121 

SFA (%) 15,00±6,68 15,79±8,74 0,79 0,6095 13,11±4,50 14,60±5,92 -1,48 0,2168 2,27 0,0904 

MUFA (%) 13,32±4,68 15,67±8,36 2,34 0,1563 9,68±3,81 9,08±4,11 -0,60 0,5381 2,94 0,0613 

PUFA (%) 8,60±4,22 11,73±8,48 3,13 0,1024 5,21±2,88 6,75±2,86 1,54 0,0726 1,59 0,1857 

Fibras (g) 17,61±7,93 20,53±4,77 2,92 0,2307 19,79±7,15 16,31±4,78 -3,48 0,1135 6,4 0,2893 

a
 Média e desvio-padrão.

 

b
 p<0,05 - Teste t de Student para comparação entre os grupos. 

c
 p<0,05 - Teste t de Student para comparação entre os grupos. 

SFA: ácidos graxos saturados, MUFA: ácidos graxos monoinsaturados, PUFA: ácidos graxos poliinsaturados. 
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Tabela 3 Composição corporal no início e após oito semanas de intervençãoa. 

  

Variáveis Grupo intervenção (n=24) Grupo placebo (n=22) 
Efeito do 

tratamento 

 Início Final Diferença p
 b

 Início Final Diferença p
 b

 Diferença p
 c

 

IMC (kg/m²) 32,54±4,35 31,74±4,09 -0,80 0,0004 33,34±4,69 32,62±30,30 -0,72  0,0002 0,04 0,8848 

CC (cm) 94,64±12,63 88,86±11,46 -5,77  0,0000 97,51±10,40 94,18±10,24 -3,33  0,0000 -2,44 0,0100 

Massa corporal (kg) 81,89±14,41 80,59±14,12 -1,31  0,0140 83,55±13,45 82,59±13,00 -0,95  0,0202 -1,13 0,5753 

Massa gorda (kg) 39,99±9,70 38,49±8,98 -1,50  0,0121 39,74±8,23 39,05± ,35 -0,69  0,2950 -0,81 0,3384 

Massa magra (kg) 40,82±6,49 40,91±6,89 0,09  0,7962 41,37±6,74 41,46±6,53 0,09  0,7787 0,00 0,9971 

Massa muscular (%) 49,31±4,86 50,39±5,02 1,09  0,0715 49,68±4,33 50,36±4,09 0,68  0,0494 0,40 0,5531 

Gordura corporal (%) 49,07±5,12 48,30±5,15 -0,77  0,0512 48,82±4,40 48,03±4,18 -0,79  0,0240 0,02 0,9622 

Gordura androide (%) 55,07±4,02 52,95±3,92 -2,11  0,0000 54,36±3,36 53,05±3,23 -1,31  0,0013 -0,80 0,1487 

Gordura ginoide (%) 54,59±5,57 53,42±6,05 -1,16  0,0029 53,98±5,31 52,75±5,42 -1,23  0,0053 0,06 0,9024 

Androide/ Ginoide 1,01±0,08 0,99±0,96 -0,01  0,2276 1,01±0,08 1,01±0,72 -0,00  0,8295 -0,01 0,5117 

CC, circunferência da cintura. 
a
 Média e desvio-padrão. 

b
 p<0,05 - Teste t pareado para comparação intragrupo

  

c
 p<0,05 - Teste t de Student para comparação entre os grupos. 
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Tabela 4 Parâmetros bioquímicos, pressão arterial e atividade enzimática inicial e após oito semanas de intervenção a. 

 

Variáveis Grupo intervenção (n=24) Grupo placebo (n=22) 
Efeito do 

tratamento 

 Início Final Diferença p
 b

 Início Final Diferença p
 b

 Diferença p
 c

 

Ácido úrico (mg/dL) 3,80±0,82 3,63±3,27 -0,16 0,2864 4,22±1,53 4,16±1,11 -0,05 0,8450 -0,11 0,7270 

Gama-GT (UI/L) 29,10±19,25 25,00±15,75 -4,10 0,0172 41,23±24,83 32,45±20,95 -8,77 0,0559 4,67 0,3459 

AST (UI/L) 21,73±14,32 23,45±17,91 1,73 0,0673 23,41±6,84 26,31±10,38 2,91 0,1595 -1,18 0,5917 

ALT (UI/L) 23,17±16,84 20,65±11,25 -2,52 0,1134 25,00±11,39 23,68±9,84 -3,91 0,5738 -1,20 0,6632 

Uréia (mg/dL) 26,96 ± 5,13 23,04±5,68 -3,91 0,0018 29,64±7,06 22,73±5,79 -6,91 0,0001 2,99 0,1061 

Creatinina (mg/dL) 0,78 ± 0,12 0,76±0,14 -0,01 0,4008 0,80±0,08 0,68±0,13 -0,11 0,0000 0,09 0,0007 

PAS (mmHg) 123,92±12,54 125,46±10,22 1,54 0,5301 120,95±19,71 122,52±17,12 1,57 0,7276 -0,03 0,9956 

PAD (mmHg) 79,00±11,07 79,94±11,30 0,94 0,5794 77,76±14,23 78,90±10,31 1,14 0,7133 4,80 0,4272 

Catalase (U/mg) 

GPx (U/mg) 

SOD (U/mg) 

8,27±1,88 

0,32±0,11 

4,70±1,60 

8,12±2,78 

0,40±0,11 

6,05±1,65 

-0,14 

0,08 

1,35 

0,8308 

0,0002 

0,0185 

7,99±2,06 

0,42±0,12 

6,11±1,60 

7,39 ± 1,99 

0,35±0,10 

5,78±1,85 

-0,59 

-0,07 

-0,33 

0,3516 

0,0034 

0,6650 

0,45 

0,15 

1,62 

0,6277 

0,0000 

0,0653 

Gama-GT, gama glutamil-transferase; AST, aspartate-amino-transferase; ALT, alanina-amino-transferase; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão 
arterial diastólica; GPx, glutationa peroxidase; SOD, superóxido dismutase. 
a
 Média e desvio-padrão 

b
 p<0,05 - Teste t pareado para comparação intragrupo

  

c
 p<0,05 - Teste t de Student para comparação entre os grupos. 
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Tabela 5 Perfil lipídico e glicêmico no início e após oito semanas de intervenção a. 

 

Variáveis Grupo intervenção (n=24) Grupo placebo (n=22) Efeito do 
tratamento 

 Início Final Diferença p
 b

 Início Final Diferença p
 b

 Diferença p
 c

 

Glicemia jejum (mg/dL) 100,75±35,27 100,69 ± 31,22 -0,06  0,9677 98,27±23,00 100,00±18,99 1,73  0,4674 -1,79 0,5589 

HbA1c (mg/dL) 6,25±0,94 5,19 ± 0,88 -1,06  0,0000 6,46±0,85 5,40±5,10 -1,06  0,0000 0,00 0,9692 

Colesterol Total (mg/dL) 211,19±33,25 198,38 ± 33,76 -12,8 0,0209 196,59±48,49 188,54±45,46 -8,04 0,2341 -4,76 0,5725 

LDL (mg/dL) 140,96±31,59 130,22 ± 27,88 -10,74 0,0334 123,50±39,52 118,73±35,48 -4,77 0,4422 -5,96 0,4413 

HDL (mg/dL) 46,5±8,98 50,13 ± 9,40 3,63 0,0034 44,73±8,71 43,54±10,38 -1,18 0,5039 4,82 0,0240 

VLDL (mg/dL) 25,48±12,05 23,38 ± 9,12 -2,09 0,0835 28,36±16,09 26,27±13,38 -2,09 0,4646 -0,00 0,9989 

TAG (mg/dL) 130,72±59,38 115,72 ± 42,54 -15,00 0,0174 141,73±80,18 131,68±68,79 -10,04 0,4848 -4,95 0,7653 

ÍC I (CT/HDL) 4,82±1,23 4,28 ± 0,88 -0,54 0,0002 4,45±0,94 4,51±3,90 0,07 0,8218 -0,61 0,0642 

Í C II (LDL/HDL) 3,21±1,09 2,72 ± 0,74 -0,48 0,0010 2,77±0,72 2,88±1,28 0,11 0,6911 -0,50 0,9446 

HbA1c, Hemoglobina glicada; LDL, lipoproteína de baixa densidade; HDL, lipoproteína de alta densidade; VLDL, lipoproteína de muito baixa densidade; TAG, 
triacilgliceróis; IC, Índice de Castelli. 
a
 Média e desvio-padrão 

b
 p<0,05 - Teste t pareado para comparação intragrupo

  

c
 p<0,05 - Teste t de Student para comparação entre os grupos. 
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DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro estudo que avalia o efeito do consumo da amêndoa de baru 

em humanos. Estudos anteriores demonstraram que a modificação dos hábitos 

alimentares com a introdução de nozes e sementes comestíveis reduz fatores de 

risco para doenças cardiovasculares (DCV) [19, 20, 21]. No entanto, cada 

oleaginosa pode agir em diferentes fatores de risco [22, 23]. Nesse estudo, a 

introdução da amêndoa de baru associada à dieta isoernergética foi eficaz na 

redução da circunferência da cintura, melhora do perfil lipídico e aumento da 

atividade das enzimas antioxidantes de mulheres com sobrepeso/obesidade. 

No presente estudo, a introdução de oleaginosas na alimentação, com a 

concomitante redução de alimentos ricos em carboidratos apresentou associação 

inversa com a obesidade abdominal de forma independente da ingestão calórica 

total em indivíduos com risco cardiovascular [24]. Essa conduta também se mostra 

eficaz na redução nas concentrações de TAG [25]. A introdução de amêndoas na 

dieta, com redução na distribuição de carboidratos complexos em dietas 

hipocalóricas resultou em redução favorável do IMC entre o grupo que recebeu as 

amêndoas (-18% contra -11%, p<0,0001), redução da circunferência da cintura (-

14% contra -9%, p<0,001) e massa gorda (-30% contra -20%; p<0,05) em um 

período de 24 semanas [26]. Nesse estudo, a prescrição de dieta isoenergética 

contendo amêndoa de baru com 33% de lipídios e 48% de carboidratos também 

favoreceu a redução da circunferência da cintura (6% contra 4%, p<0,0001), 

comparada ao grupo que consumiu uma alimentação contendo uma média de 24% 

de lipídios e 55% de carboidratos. Outros autores relataram menor relação 

cintura/quadril entre indivíduos que consumiram alimentos ricos em PUFAs e MUFAs 

[27, 28]. Em um deles, foi realizada a comparação do efeito de uma dieta 
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isoenergética rica em MUFAs, SFAs ou carboidratos sobre a adiposidade abdominal. 

A deposição de gordura central, medida por DXA, identificou redução no depósito de 

gordura apenas entre aqueles que receberam a dieta isoenergética contendo 

MUFAs. O mecanismo de ação proposto foi o aumento na expressão do gene que 

codifica a adiponectina periférica e aumento na sensibilidade à insulina [29]. Em 

mulheres com obesidade abdominal, a ingestão controlada de uma dieta contendo 

20% de MUFAs durante oito semanas também favoreceu a redução dos depósitos 

de gordura abdominal com concomitante redução na expressão de genes 

relacionados à fosforilação oxidativa [30]. 

O excesso de peso, em particular o depósito de gordura intra-abdominal está 

associado às menores concentrações séricas de HDL e à elevadas concentrações 

séricas de LDL, VLDL e TAG [31]. Em nosso estudo, o consumo de amêndoa de 

baru elevou as concentrações de HDL (+7,8% contra -1,18%, p=0,02), sendo 

observado no GI redução na gordura abdominal e redução de TAG, as quais não 

ocorreram no GP. Os efeitos do ácido linolênico foram avaliados em indivíduos 

saudáveis [32] e com síndrome metabólica [33], resultando na redução das 

concentrações de TAG. No entanto, os autores questionaram a ação isolada deste 

ácido graxo, pois não poderia ser excluído o metabolismo catalítico resultante da 

dieta hipocalórica. 

A composição nutricional da amêndoa de baru também pode ser um dos 

fatores determinantes para a ativação dos mecanismos hipocolesterolêmicos, onde 

os PUFAs reduzem as concentrações de apo B e os MUFAs aumentam as 

concentrações de apo A1 [34]. A amêndoa de baru apresenta alto conteúdo de 

MUFAs, correspondente a 51,07% do total de ácidos graxos, se destacando, 

principalmente, pelo elevado conteúdo de ácido graxo oleico (48,37%), o qual possui 
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papel fundamental no aumento do HDL [35]. Essa concentração é três vezes maior 

do que as encontradas na castanha do Brasil e cinco vezes maior, comparadas à 

noz [4]. Dietas ricas em MUFAs reduzem as concentrações plasmáticas de LDL, 

devido ao aumento na expressão dos receptores de LDL, responsáveis pela 

remoção plasmática da lipoproteína. Os MUFAs também são menos sensíveis à 

oxidação [36]. Dietas ricas em PUFAs inibem a transcrição dos genes lipogênicos 

pela supressão da transcrição do gene da proteína de ligação reguladora do esterol 

(SREBP-1), responsável pela transcrição adipogênica e insulínica [37]. 

Com relação aos PUFAS, a amêndoa de baru é composta por 30,13% de 

ácidos linoleico (ω-6) e 2,22% de linolênico (ω-3), apresentando proporção de 13:1 

entre esses ácidos graxos [4]. Esses valores se aproximam à recomendação da 

OMS, a qual define uma proporção de ω6: ω3 de 5 a 10:1. Em outras nozes, como 

as amêndoas e a castanha do Brasil, essa proporção alcança valores de 129:1 e 

232:1, respectivamente [38]. A composição em MUFAs e PUFAs, e a proporção de 

ácidos graxos ω-6/ω-3 são importantes por terem o potencial de reduzir os fatores 

de risco para as doenças cardiovasculares, à medida que favorecem a redução de 

LDL e VLDL [39]. Os ácidos graxos das famílias n-6 e n-3 competem pelas enzimas 

envolvidas nas reações de dessaturação e alongamento da cadeia. O ácido linoleico 

pode ser convertido em ácido araquidônico e metabolizado como eicosanoides das 

séries 2 e 4, os quais são pró-inflamatórios e estimulam a agregação plaquetária. O 

ácido linolênico, por outro lado, é precursor do ácido eicosapentaenoico (EPA) e do 

ácido docosaexanoico (DHA) e participa como antagonista dos eicosanoides 

formados na metabolização dos ácidos graxos da série n-6 [40]. Dessa forma, esse 

perfil de ácidos graxos pode estar diretamente relacionado à melhora do perfil 
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lipídico entre as mulheres que consumiram a amêndoa de baru, pela ação sinérgica 

de seus ácidos graxos.  

Neste estudo, a ingestão de MUFAs entre as mulheres que consumiram 

amêndoa de baru alcançou 15% da ingestão lipídica e foram encontrados resultados 

de aumento das concentrações de HDL e redução do IC I. Esses resultados não 

foram obtidos entre as mulheres do grupo placebo, cuja ingestão de MUFAs foi de 

9%. Resultado semelhante foi encontrado em um estudo que acompanhou adultos 

com obesidade abdominal, comparando uma dieta isoenergética contendo 20% de 

MUFAs e uma dieta isoenergética e isolipídica, com 10% de MUFAs. Foi observado 

um aumento nas concentrações de HDL e redução do Índice de Castelli I apenas 

entre aqueles que consumiram a dieta com maior concentração de MUFAs [41]. 

O consumo de 20 g de amêndoa de baru durante oito semanas favoreceu o 

aumento da atividade das enzimas GPx e SOD. O aumento da atividade da enzima 

GPx também foi observado com a ingestão diária de apenas uma castanha-do-Brasil 

em adultos em hemodiálise [42, 43] e em mulheres obesas [44]. As elevadas 

concentrações de selênio presentes nesta castanha favoreceram o aumento das 

concentrações séricas deste mineral e a atividade da GPx. A amêndoa de baru, 

apesar de possuir baixas concentrações deste mineral, mostrou-se eficaz no 

aumento da atividade desta enzima. Tal fato pode ser justificado pela maior 

concentração de compostos fenólicos em sua composição, a qual apresenta 

concentrações superiores à macadâmia, castanha do Brasil, castanha de caju, 

nozes, avelãs e amendoim [45]. A casca da amêndoa de baru apresenta oito 

compostos fenólicos, sendo eles os ácido elágico, ácido cumárico, ácido cafeico, 

hidroxibenzóico, ácido ferúlico, ácido gálico, catequina e epicatequina, os quais não 

sofrem redução pela ação da temperatura no processo de torrefação [46]. 
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A adoção de hábitos alimentares saudáveis é uma forma de minimizar os 

danos à saúde causados pelo excesso de peso [24]. A adequação alimentar é uma 

das estratégias para redução do risco cardiovascular [47]. No entanto, deve-se 

ressaltar que não somente as calorias totais ingeridas podem definir essa resposta 

metabólica [48]. A distribuição dos macro e micronutrientes e a presença de 

substâncias bioativas também participam como cofatores de processos metabólicos 

importantes para a redução de danos micro e macrovasculares [49]. 

 A amêndoa de baru é considerada um alimento altamente energético, devido 

às altas concentrações de ácidos graxos, sobretudo MUFAs e PUFAs. Nesse 

estudo, a introdução de 20 g/dia de amêndoa de baru com aumento do percentual 

de lipídios na dieta (33,4% contra 23,9% do VET) não promoveu ganho de massa 

corporal. A relação entre o ganho ponderal e a adição ou substituição de alimentos 

por nozes e sementes comestíveis foi avaliada previamente em outros trabalhos, 

com efeitos semelhantes aos encontrados neste estudo, sugerindo que o consumo 

destes alimentos não promove ganho de massa corporal e, eventualmente, podem 

auxiliar na redução ponderal [50; 24]. Esta ação pode ser justificada pela menor 

absorção calórica das nozes e sementes comestíveis. Sua estrutura de 

armazenamento granular de lipídios impede a liberação completa dos ácidos graxos 

durante a digestão [51]. Além disso, as nozes e sementes comestíveis podem elevar 

o metabolismo basal, pelo efeito térmico induzido pelos alimentos [52; 53], e 

estimular a saciedade, pelo alto conteúdo em fibras [54].  

O efeito da saciedade pelas oleaginosas também pode ser explicado pelo 

estímulo à mastigação intensa [54]. O alto conteúdo em fibras nas oleaginosas, 

sobretudo insolúveis, favorece o trânsito intestinal com aumento do volume fecal e 
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redução da distensão abdominal [55]. Nesse estudo, as mulheres que consumiram 

amêndoa de baru relataram melhora no hábito intestinal.  

Desta forma, conclui-se que adição diária de uma porção (20 g) de amêndoa 

de baru associada à dieta isoenergética reduz a adiposidade, melhora o perfil 

lipídico e aumenta a atividade de enzimas antioxidantes em mulheres com 

sobrepeso/obesidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O interesse pelo tema desta dissertação se deu em virtude da composição 

nutricional da amêndoa de baru e seus efeitos in vitro e in vivo, que demonstraram 

melhora dos parâmetros lipídicos e redução do estresse oxidativo. Outro grande 

interesse em investigar os efeitos da amêndoa de baru é o fato de que, apesar de 

ser uma semente comestível típica da região do Cerrado brasileiro, é desconhecida 

por muitos do país e da própria região, e a realização deste estudo possibilitaria o 

desenvolvimento socioeconômico e a sustentabilidade do Cerrado. Desta forma, 

buscamos investigar e compreender o efeito do consumo da amêndoa de baru em 

mulheres com sobrepeso e obesidade, uma vez que o excesso de peso aumenta o 

estado oxidativo e desencadeia outras comorbidades como a dislipidemia, 

resistência insulínica e hipertensão arterial. 

 Os resultados encontrados em nosso estudo demonstraram os benefícios 

desta amêndoa para a saúde. A introdução de uma porção de 20 g de amêndoa de 

baru associada à uma alimentação normocalórica foi suficiente para reduzir a 

circunferência da cintura, melhorar o perfil lipídico e aumentar a atividade de 

enzimas antioxidantes. Estes resultados nos estimulam a continuar as investigações 

do efeito desta amêndoa sobre outros marcadores metabólicos, como o 

metabolismo de ácidos graxos e apolipoproteínas, estado inflamatório e alterações 

hormonais, analisando também a possível relação dose-resposta. Ressaltamos que 

esta é a primeira investigação dos efeitos do consumo da amêndoa de baru em 

humanos.  
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APÊNDICE - Termo de consentimento livre e esclarecido. 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Você está sendo convidada para participar, como voluntário, em uma 
pesquisa. Meu nome é Rávila Graziany Machado de Souza, sou a pesquisadora 
responsável e minha área de atuação é a Nutrição. Após ler com atenção este 
documento ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste documento, que 
está em duas vias e também será assinado por mim, pesquisadora, em todas as 
folhas. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato a cobrar 
com os pesquisadores responsáveis, Dr. João Felipe Mota nos telefones: (62) 3209-
6270 (ramal 208) e Rávila Graziany Machado de Souza: (62) 9236-2411, endereço: 
Endereço: Rua 227 Qd. 68 s/nº - Setor Leste Universitário - Goiânia - Goiás - Brasil - 
CEP: 74.605-08. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta 
pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-
8338 e (62) 3269- 8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, 
Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar.  

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 
PESQUISA:  
 
Título do projeto: “Efeito do consumo da amêndoa de baru sobre o perfil lipídico, 
estresse oxidativo e estado inflamatório de mulheres com excesso de peso”.  
 
• Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento:  
 
- Rávila Graziany M. de Souza (Nutricionista Mestranda em Nutrição pela Faculdade 
de Nutrição da Universidade Federal de Goiás)  
Telefone para contato: (62) 9236-2411  
 
- Prof. Dr. João Felipe Mota.  
Telefone para contato: (62) 3209 – 6270 (Ramal: 208)  
 
Objetivos da pesquisa:  
 

O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do consumo da amêndoa de baru 
sobre o perfil lipídico, estresse oxidativo e estado inflamatório de mulheres com 
excesso de peso.  

A pesquisa terá duração de dois meses e abrangerá três momentos de 
avaliação: inicial, após um mês e após dois meses. A coleta de dados ocorrerá nos 
ambulatórios de nutrição geral e de nutrição em endocrinologia do Hospital das 
Clínicas da UFG. A população do estudo será composta por mulheres com excesso 
de peso, com idade entre 30 e 64 anos. Não poderão participar da pesquisa os 
participantes que não realizarem todas as avaliações, com Índice de Massa Corporal 
inferior a 25 kg/m² ou superior a 40 kg/ m², portadores de doenças imunes ou em 



119 

 

 

uso de medicamentos imunossupressores, portadores de enfermidade hepática ou 
renal, etilistas crônicos, em uso de suplementos nutricionais ou de insulina.  

Serão coletados os dados referentes ao consumo alimentar, medida de peso 
e estatura, circunferência da cintura e abdominal, avaliação do percentual de 
gordura corporal e teste do gasto energético de repouso. Será necessário realizar os 
seguintes exames laboratoriais: glicemia de jejum, lipidograma completo, uréia, 
creatinina, transaminase glutâmico oxalacética (TGO), transaminase glutâmico 
pirúvica (TGP), proteína C-reativa e fibrinogênio. 

Para a realização dos exames, será necessário coletar 10 ml de sangue da 
veia periférica após jejum de 12 horas, no período da manhã. Os exames serão 
feitos no início do acompanhamento e após dois meses. Não se poderá realizar 
exercícios físicos vigorosos 24 horas e/ou ingerir álcool 72 horas antes da coleta. 
Esses exames são de responsabilidade dos pesquisadores e não lhe trarão custos.  

As mulheres com excesso de peso serão divididas aleatoriamente em Grupo 
Placebo que receberão uma cápsula contendo 200 mg de maltodextrina e Grupo 
intervenção receberão o alimento, correspondendo a 20 gramas de amêndoa de 
baru. Todas serão instruídas a ingerirem em algum momento do dia a cápsula ou as 
amêndoas e a não modificar a dieta habitual. A ingestão do suplemento e do 
alimento serão acompanhadas semanalmente por telefone, quinzenalmente pelos 
retornos e mensalmente nas avaliações.  

É sugerido que o consumo da amêndoa de baru possa auxiliar no tratamento 
da obesidade, pela redução de potenciais produtos do metabolismo que são 
prejudiciais ao organismo, possibilitando uma melhora no metabolismo e prevenindo 
doenças cardiovasculares. Por se tratar de um alimento rico em vitaminas, minerais 
e nutrientes essenciais, a amêndoa de baru não oferece nenhum risco à saúde, 
sendo que não foram identificados riscos em pacientes submetidos ao consumo de 
amêndoas e castanhas em pesquisas anteriores. Pode haver o risco de 
constrangimento no momento da coleta das medidas antropométricas (peso, 
estatura, circunferência abdominal e da cintura). A maltodextrina será utilizada como 
placebo por ser um carboidrato de fácil absorção e fonte de energia. A quantidade 
oferecida (200 mg) corresponde a um acréscimo de apenas 8 kcal/dia, não 
influenciando no valor energético total.  

A participação neste projeto não deverá lhe causar custos, prejuízos, 
desconfortos, riscos ou lesões. Não haverá nenhum custo ou pagamento adicional 
pela sua participação no estudo, pois as consultas coincidirão com as datas que 
normalmente seriam realizadas em rotina nos ambulatórios. A sua identidade, 
informações pessoais e resultados individualmente obtidos não serão publicamente 
revelados em nenhuma condição. Todas as pacientes terão seus direitos 
resguardados e poderão recorrer caso sintam-se prejudicadas ou lesadas em 
alguma etapa da pesquisa.  

Seu nome e outros dados que possam identificá-lo não serão, em hipótese 
nenhuma, divulgados. Você pode perfeitamente se recusar a participar deste estudo, 
ou mesmo depois de ter concordado em participar, desistir de continuar, sem que 
isso lhe atrapalhe ou gere qualquer penalidade. Todos os dados coletados serão 
utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenados para estudos 
futuros.  

 
Nome e assinatura do pesquisador __________________________________  

              Rávila Graziany Machado de Souza 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA 

 
Eu,___________________________,RG/CPF/nº de prontuário/ nº de matrícula, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Efeito do consumo da amêndoa 
de baru sobre o perfil lipídico, estresses oxidativo e inflamatório de mulheres com 
excesso de peso”, como sujeito. Fui devidamente informada e esclarecida pela 
pesquisadora Rávila Graziany Machado de Souza sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 
interrupção do meu acompanhamento.  
 
Local e data________________________________________________________  
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável:  
 
________________________________________________________________  
Assinatura Dactiloscópica:  
 
 
 
 
 
 
 
Nome e assinatura do Pesquisador Responsável  
_____________________________________________________________  
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar.  
 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  
 
 
Nome: _______________________ Assinatura: ________________________  
 
 
Nome:_______________________ Assinatura: _________________________ 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE SUBMISSÃO: NUTRITION REVIEWS 
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ANEXO C - INSTRUÇÕES AOS AUTORES: NUTRITION METABOLISM AND 
CARDIOVASCULAR DISEASES  

 
 
 


