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Araújo MM. Adiponectina modifica a resposta à suplementação de ômega-3 em humanos com 

fatores de risco cardiovascular [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 

2015.  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Ácidos graxos ômega-3 (ω-3) apresentam características cardioprotetoras e seu 

baixo consumo tem sido associado ao aumento da resistência insulínica e à baixa concentração de 

adiponectina no sangue. OBJETIVO: Testar se a suplementação com ω-3 melhora o perfil 

cardiometabólico em humanos com fator de risco cardiovascular e se a concentração basal de 

adiponectina modifica a resposta a essa suplementação. MÉTODOS: Neste ensaio clínico, 

duplo-cego, placebo-controlado e paralelo, distribuímos aleatoriamente 80 indivíduos nos grupos 

ω-3 (suplementado com 3,0 g/dia de óleo de peixe, contendo 37% de ácido eicosapentaenoico 

[EPA] e 23% de ácido docosahexaenoico [DHA]) e placebo (3,0 g/dia de óleo de girassol, 

contendo 65% de ácido linoleico), ambos suplementados durante dois meses. Avaliamos 

concentração sérica de adiponectina e leptina, perfil lipídico e de apolipoproteínas, LDL 

eletronegativa, marcadores inflamatórios (interleucinas 2, 4, 6, 8 e 10, MCP1, IFN-γ e TNF-α) e 

metabolismo glicídico (glicose e insulina), adotando nível de significância de 5%. 

RESULTADOS: No momento basal, os grupos ω-3 e placebo foram semelhantes quanto ao 

sexo, idade (média de 52,0 anos), raça, estado civil, trabalho, escolaridade e renda. Após 

intervenção, o grupo ω-3 aumentou a concentração sérica de adiponectina. No geral, as citocinas 

apresentaram redução após intervenção em ambos os grupos; IL-10 foi a única cuja concentração 

média aumentou, no grupo ω-3, mas, sem diferença significativa entre os grupos. Ao estratificar 

os indivíduos do grupo ω-3 segundo concentração basal de adiponectina, aqueles com menores 

concentrações tiveram maior redução de colesterol total, LDL, LDL/HDL, LDL/Apo B e LDL(-). 

Indivíduos que apresentaram maior variação da concentração de adiponectina reduziram a 

glicemia. CONCLUSÕES: A suplementação com ω-3 melhora o perfil cardiometabólico e 

aumenta a concentração sérica de adiponectina em indivíduos com fatores de risco 

cardiovascular. Indivíduos com baixa concentração basal de adiponectina são mais beneficiados 

pela ingestão desses ácidos graxos.  

  

Descritores: Ácidos Graxos Ômega-3; Adiponectina; Doenças Cardiovasculares; Ensaio Clínico 

Controlado Aleatório.  
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Araújo MM. Adiponectin modifies the response to omega-3 suplementation in persons with 

cardiovascular risk factors [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2015.  

 

ABSTRACT  

BACKGROUND: Omega-3 fatty acids (ω-3) have shown cardioprotective characteristics and 

their low consumption has been associated with increased insulin resistance and low blood 

concentration of adiponectin. OBJECTIVE: To analyze if ω-3 supplementation improves 

cardiometabolic profile in humans with cardiovascular risk factor and if adiponectin 

concentration at baseline level modifies the response to this supplementation. METHODS: In 

this double-blind, placebo-controlled, clinical trial, we randomized 80 subjects into two groups: 

ω-3 (supplemented with 3.0g/day of fish oil containing 37% eicosapentaenoic acid [EPA] and 

23% docosahexaenoic acid [DHA]) and placebo (3.0g/day of sunflower oil containing 65% 

linoleic acid). Both groups received supplementation for two months. At baseline period and after 

eight weeks of intervention, we evaluated serum adiponectin and leptin, lipid profile and 

apolipoproteins, electronegative LDL, inflammatory markers (interleukin 2, 4, 6, 8 and 10, 

MCP1, IFN-γ and TNF-α) and glucose metabolism (glucose and insulin). The significance level 

was set at p <0.05. RESULTS: At baseline period, ω-3 and placebo groups were similar 

regarding sex, age (mean age of 52.0 years), race, marital status, occupation, education and 

income. After supplementation, ω-3 group presented an increased serum adiponectin. In general, 

for both ω-3 and placebo groups, the concentration of cytokines decreased after intervention – IL-

10 was the only cytokine that increased the concentration; however, ω-3 group showed similar 

variations when compared to the placebo group. After ω-3 group were stratified by adiponectin 

concentration at baseline, we observed that individuals with lower adiponectin concentration had 

a higher reduction of total cholesterol, LDL, LDL/HDL, LDL/Apo B and LDL (-). Individuals 

who had a higher variation of adiponectin concentration presented reduced blood glucose. 

CONCLUSIONS: ω-3 supplementation improves cardiometabolic profile and increases serum 

adiponectin in people with cardiovascular risk factors. Individuals with low basal concentration 

of adiponectin are more benefited by the intake of these fatty acids. 

  

  

Descriptors: Fatty Acids, Omega-3; Adiponectin; Cardiovascular Diseases; Randomized 

Controlled Trial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo, e de acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 17,3 milhões de pessoas morreram devido a essas 

doenças em 2008. Dessas mortes, 80% ocorreram em países de média ou baixa renda (WHO, 

2012). Embora a projeção para 2030 indique que quase 24 milhões de pessoas morrerão por DCV 

no mundo, sabe-se que grande parte dos fatores de risco associados pode ser prevenida (WHO, 

2012).  

No Brasil, as mortes por DCV seguem a tendência mundial, sendo o mais grave problema 

de saúde pública e representando aproximadamente 30% do total de mortes e 56% das mortes por 

doenças crônicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

A maioria dos programas de saúde pública voltados à prevenção primária e secundária de 

DCV tem como foco o controle dos fatores de risco. Um fator de risco é uma característica que, 

uma vez presente no indivíduo, confere a este maior chance de desenvolver doença no futuro. 

Entre os fatores de risco tradicionais para DCV, destacam-se as dislipidemias, a hipertensão, o 

tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e a resistência à 

insulina (OLIVEIRA e FARMER, 2003). 

 Apesar do conjunto de fatores de risco descritos acima ter associação direta com a maioria 

dos eventos clínicos, é crescente o número de estudos que propõem novos biomarcadores de 

DCV (RIDKER et al., 2000; GIANNESSI et al., 2007; DA SILVA et al., 2013), definidos, de 
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modo geral, como qualquer característica mensurável de forma objetiva e considerada como 

indicador de processos fisiológicos, patogênicos ou de resposta farmacológica a intervenções 

terapêuticas (STRIMBU e TAVEL, 2010). 

 Nesse contexto, o monitoramento de fatores de risco tradicionais e a identificação de 

novos biomarcadores são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias adequadas de 

prevenção primária e secundária, particularmente quando esses fatores forem modificáveis. 

 

 

1.2 ADIPONECTINA  

 

 

Um dos novos biomarcadores de DCV propostos é a adiponectina (GIANNESSI et al., 

2007), produzida e secretada, sobretudo, pelo tecido adiposo branco.  

O tecido adiposo, antes visto apenas como órgão de armazenamento de energia do corpo 

humano, atualmente é considerado um órgão com importante função endócrina. Os adipócitos 

secretam diversos peptídeos e proteínas bioativas denominadas adipocitocinas, que são 

moduladoras de vários processos metabólicos, como ingestão alimentar, homeostase energética, 

regulação da pressão sanguínea e sensibilidade à insulina (GUIMARÃES et al., 2007). O 

aumento na quantidade de tecido adiposo influencia a produção da maioria dessas adipocitocinas 

e é frequentemente associado ao aumento do risco de DCV.  

Embora a literatura descreva a presença de diversas adipocitocinas (Tabela 1), uma das 

mais encontradas no plasma é a adiponectina, perfazendo cerca de 0,01% do conteúdo plasmático 

de proteínas (ARITA et al., 1999). Em indivíduos não-obesos, sua concentração plasmática 



17 

 

encontra-se entre 3 e 30µg/mL, cuja média em homens é menor do que em mulheres. Em 

indivíduos obesos, essa concentração encontra-se reduzida em cerca de 50% (GIANNESSI et al., 

2007). 

Tabela 1. Principais adipocitocinas descritas na literatura e respectivas funções. 

Adipocitocina Funções principais Produção 

Leptina modula o balanço energético TA 

Adiponectina 

↑ oxidação lipídica, ↓ gliconeogênese,  

↑ SI TA 

Resistina ↑ glicemia, ↑ RI TA 

ASP ↑ síntese e acúmulo de TAG no TA TA 

TNF-α ↑ processo inflamatório TA e Mᶲ 

IL-6 ↑ processo inflamatório TA e Leuc 

PAI-1 ↓ fisiológico da fibrinólise TA e CE 

Angiotensinogênio precursor da angiotensina I TH e TA 

TA: tecido adiposo; SI: sensibilidade à insulina; RI: resistência à insulina; ASP: proteína 

estimuladora de acilação; TAG: triacilgliceróis; TNF-α: fator de necrose tumoral; Mᶲ: 

macrófagos; IL-6: interleucina 6; Leuc: leucócitos; PAI-1: Inibidor do ativador de 

plasminogênio-1; CE: células endoteliais; TH: tecido hepático. Adaptado de: GUIMARÃES et al. 

(2007). 

 

A adiponectina, identificada inicialmente por SCHERER et al. (1995), é composta por 

244 aminoácidos. Sua estrutura primária compreende uma região amino-terminal (N-terminal) 

formada por uma sequência sinalizadora (SS), uma região variável (RV), o domínio colagenoso 

(DC) e o domínio globular (DG) na região carboxi-terminal (C-terminal), como mostrado na 

Figura 1. Sua estrutura assemelha-se ao C1q, membro do complemento, e também ao fator de 

necrose tumoral-alfa (TNF-α), o que sugere uma relação evolucional comum entre TNF-α e 

adiponectina (CHANDRAN et al., 2003).  

 



18 

 

 

SS RV DC DG 

     Figura 1. Estrutura primária da adiponectina. 

A Figura 2 apresenta um modelo da estrutura tridimensional da adiponectina. 

Monômeros pela associação entre três DG, formam um trímero, chamado de adiponectina de 

baixo peso molecular; a união de dois trímeros formam hexâmeros (adiponectina de médio peso 

molecular). Quatro a seis trímeros associados por ligações não-covalentes nos DC formam os 

oligômeros, estruturas de alto peso molecular e forma predominante de adiponectina no plasma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 2. Estrutura terciária da adiponectina (CHANDRAN et al., 2003). 

 

A síntese de adiponectina, ao contrário da maioria das proteínas produzidas pelos 

adipócitos, é inversamente proporcional à quantidade de tecido adiposo no indivíduo (ARITA et 

al., 1999).  

N-terminal C-terminal 

Domínio globular 

Domínio colagenoso 
Trímero 

Oligômeros de 4-6 

trímeros 
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Apesar de quase todas as adipocitocinas possuírem atividade proinflamatória, a 

adiponectina possui papel anti-inflamatório e sua ação protetora possui múltiplos alvos no corpo 

humano (Tabela 2). 

Tabela 2. Principais alvos da adiponectina e respectivas ações. 

Alvo Ação 

Tecido adiposo 
↓ inflamação 

↓ infiltração de macrófagos 

  

Músculo esquelético 

↑ sensibilidade à insulina 

↑ oxidação de glicose 

↑ oxidação lipídica 

  

Fígado 
↑ sensibilidade à insulina 

↓ produção de glicose 

  

Células progenitoras do endotélio 
↑ número circulante 

↑ mobilização, adesão e migração 

  

Células do endotélio 

↓ apoptose 

↓ ativação 

↓ espécies reativas de oxigênio 

  

Células cardíacas  ↑ ativação da COX-2 

  

Células do músculo liso 
↓ migração 

↓ proliferação 

  

Macrófagos 
↓ ativação 

↓ formação de células espumosas 

COX-2: ciclo-oxigenase-2 

Adaptado de: LI et al., 2011 e GIANNESSI et al., 2007. 
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A elevada concentração sérica dessa adipocitocina vem sendo associada a diversos 

mecanismos cardioprotetores. Dentre esses, destaca-se seu papel na oxidação lipídica, 

sensibilidade à insulina e inibição da vasoconstrição induzida pela serotonina. Estudos mostram 

que a adiponectina protege contra quase todas as morbidades relacionadas às DCV, como 

resistência insulínica, hipertensão, aterosclerose, disfunção endotelial, entre outras (LI et al., 

2011). Os mecanismos envolvidos na redução da resistência insulínica devem-se, ao menos em 

parte, ao papel da adiponectina como ativadora de adenosina monofosfato (AMP) celular e da 

proteína quinase ativada por AMP (AMP-K), estimulando a β-oxidação e o uso de glicose como 

fonte de energia, além de diminuir a gliconeogênese (YAMAUCHI et al., 2002). 

Sua concentração plasmática abaixo de 4µg/ml tem sido considerada como fator de risco 

independente para DM2 e doença arterial coronariana (OHASHI et al., 2012). 

Diante do exposto, a adiponectina tem sido proposta como um potencial biomarcador 

emergente para risco cardiovascular (GIANNESSI et al., 2007; KAPPELLE et al., 2012), 

podendo ser considerada um importante alvo de estratégias terapêuticas e preventivas para DCV. 

 

1.3  ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3  

 

 

Entre os fatores dietéticos associados à prevenção das DCV, o ômega-3 (-3) tem 

recebido atenção mundialmente. O ω-3 é uma classe de ácidos graxos poli-insaturados essenciais, 

provenientes de óleos vegetais (ácido alfa-linolênico [ALA] e ácido estearidônico [DSA]) ou 

fontes marinhas (ácido eicosapentaenoico [EPA] e ácido docosahexaenoico [DHA]).  
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Essa classe de ácidos graxos tem mostrado efeitos cardioprotetores na prevenção de 

doenças cardiovasculares primárias e secundárias.  WANG et al. (2006) selecionaram 14 estudos 

controlados, randomizados e um estudo de coorte de prevenção secundária e observaram que a 

maioria dos estudos mostrou significativa redução de todas as causas de morte, infarto agudo do 

miocárdio, morte súbita por infarto e acidente vascular cerebral após suplementação com óleo de 

peixe (0,27 a 4,8g/dia, com duração de 1 a 3,5 anos).  

Estudos experimentais encontraram associação entre consumo de ω-3 e aumento da 

sensibilidade à insulina (KALUPAHANA et al., 2011; AGRAWAL e GOMEZ-PINILLA, 2012). 

Entretanto, em humanos, LOPEZ-HUERTAS (2012) mostrou resultados controversos em estudos 

de intervenção com suplementação de 0,186 a 3g de ω-3 por dia, durante períodos de seis 

semanas a cinco anos. 

Devido aos efeitos cardioprotetores do ω-3, diversas organizações têm proposto 

recomendações de consumo desses ácidos graxos, com foco nos EPA e DHA. A quantidade 

diária recomendada varia de 430mg a 4g de EPA+DHA, com os valores menores para indivíduos 

saudáveis e os maiores para aqueles que apresentam DCV (LORENTE-CEBRIÁN, 2013). 

 

 

1.4  ADIPONECTINA E ÔMEGA-3 

 

 

BUENO et al. (2008) estudaram os efeitos de diferentes ácidos graxos na expressão 

gênica de adiponectina em camundongos. Foram avaliados os ácidos graxos palmítico, linoleico, 

EPA, DHA, láurico e oleico. Os autores mostraram que independente do ácido graxo consumido, 
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houve diminuição da concentração de adiponectina sérica com o tratamento agudo (após dois dias 

de suplementação). Entretanto, o grupo sob intervenção com ω-3 foi o único que não apresentou 

diminuição significativa da adipocitocina após 60 dias de suplementação. 

STIRBAN et al. (2013) realizaram ensaio clínico cruzado para avaliar o efeito da 

suplementação com 0,9g de ω-3 sobre a concentração plasmática de adiponectina em 34 

indivíduos diabéticos. Após as três semanas de intervenção, não houve diferença significativa nas 

concentrações de adiponectina. 

Os potenciais mecanismos pelos quais o ω-3 poderia modificar positivamente a secreção 

de adiponectina envolvem a diminuição da síntese de IL-6 e TNF-α, citocinas inibidoras da 

adiponectina (SIMOPOULOS, 2004; GUIMARÃES et al., 2007) e pela ativação do receptor 

ativado pelos proliferadores de peroxissoma-gama (PPARγ) (ALSALEH et al., 2011), que 

promovem a síntese dessa adipocitocina (MAIA-FERNANDES et al., 2008). 

Entretanto, o papel do ω-3 no aumento da concentração de adiponectina e na resistência 

insulínica permanece inconsistente, bem como a influência da concentração basal de adiponectina 

na resposta à suplementação com esses ácidos graxos.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

Avaliar se a suplementação com ω-3 melhora o perfil cardiometabólico de adultos e 

idosos com fatores de risco cardiovascular e se a concentração basal de adiponectina modifica a 

resposta a essa suplementação.   

 

3 MÉTODOS 

3.1 CÁLCULO AMOSTRAL 

 

 

Para o cálculo do tamanho amostral utilizou-se como referência o estudo de 

MOHAMMADI et al. (2012). Os autores suplementaram 30 mulheres (índice de massa corporal 

[IMC] entre 25 e 40 kg/m
2
) com 1,2g de EPA+DHA por oito semanas, visando modificação na 

concentração plasmática de adiponectina e alguns parâmetros associados a risco metabólico. Os 

resultados mostraram aumento significativo de 14,4% na concentração de adiponectina, passando 

de 11,8 µg/ml para 13,5 µg/ml após a suplementação.  

No estudo, a magnitude de efeito (E) foi igual a 1,7, com desvio-padrão da variável de 

desfecho (S) de 2,41 e a magnitude de efeito padronizada (E/S) igual a 0,71. Para o cálculo 

amostral, foram considerados os valores de α bidirecional de 0,05 e β de 0,10 (poder estatístico 

de 90%). Com o auxílio de uma tabela e utilizando-se o teste t para comparar médias de variáveis 

contínuas (BROWNER et al., 2008), verificou-se que o valor 0,71 representa tamanho de amostra 

mínimo necessário igual a 36 indivíduos/grupo. 
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3.2 DELINEAMENTO CLÍNICO DO ESTUDO 

 

Este estudo clínico, randomizado, controlado, duplo cego e paralelo, foi baseado em 

intervenção nutricional com seguimento de dois meses, seguindo protocolo estabelecido 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0: período basal; T8: período após 8 semanas; TCLE: termo de consentimento livre e 

esclarecido; PA: pressão arterial; BIA: impedância bioelétrica. 

Figura 3. Protocolo de pesquisa. São Paulo, 2015. 

Identificação dos indivíduos 

com características de interesse 

e agendamento do T0 

 

TRIAGEM 

- Assinatura do TCLE 

- Realização e avaliação do ECG 

- Aferição da PA 

- Realização da BIA 

- Coleta de dados antropométricos 

- Coleta de sangue 

- Aplicação dos questionários 

- Entrega das cápsulas 

T0 

- Aferição da PA 

- Realização da BIA 

- Coleta de dados antropométricos 

- Coleta de sangue 

- Aplicação dos questionários 

T8 
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O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética da Faculdade de Saúde Pública 

(Protocolo 2264) e do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (Protocolo 1126/11) 

(Anexo 1). A coleta de dados foi feita somente após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice 1).  

3.2.1 Critérios de Inclusão  

Os indivíduos selecionados para este estudo fizeram parte de uma subamostra (Figura 4) 

do estudo CARDIONUTRI (FAPESP 2012/12523-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma de seleção dos particpantes deste estudo. São Paulo, 2015. 

 

De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados indivíduos de ambos os sexos, 

com idade entre 30 e 74 anos, que apresentaram algum fator de risco clássico para DCV (excesso 
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de peso, hipertensão, dislipidemia, diabetes, tabagismo) com ou sem tratamento, mas sem evento 

cardiovascular prévio (monitorado por exame clínico completo, realização de eletrocardiograma e 

pesquisa de prontuário). Esses indivíduos foram distribuídos aleatoriamente nos grupos ω-3 e 

placebo.  

3.2.2 Critérios de não inclusão e exclusão 

Os indivíduos que preencheram algum dos critérios abaixo não participaram deste estudo:  

 Pessoas sob tratamento medicamentoso com anti-inflamatórios;  

 Pessoas desnutridas;  

 Grávidas ou lactantes; 

 Indivíduos que participam de outros protocolos de intervenção; 

 Evento cardiovascular prévio. Esse critério foi avaliado por meio de histórico clínico e 

realização de eletrocardiograma; 

 Portadores de doenças agudas ou crônicas graves. Doenças agudas foram avaliadas por 

meio de anamnese clínica e as doenças graves por meio de anamnese clínica e pesquisa de 

prontuário sugestiva de sobrevida inferior a seis meses; 

 Usuários de drogas ilícitas; 

 Alcoolistas; 

 Pessoas alérgicas ou intolerantes a algum componente da intervenção; 

 Pessoas com alterações psiquiátricas não controladas investigada por meio de anamnese 

clínica. 
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A literatura descreve diversas doses de ω-3 usadas nos estudos clínicos. Entretanto, a 

maioria dos estudos com resultados positivos baseou-se em doses que variaram entre 0,186 a 3g/d 

(LOPEZ-HUERTAS, 2012). A dose adotada na presente proposta (3g/d) foi baseada nesses 

estudos. Os dois principais compostos bioativos do ω-3 foram os ácidos EPA e DHA (37% e 

23%, respectivamente), sendo que a maioria dos estudos utiliza óleo de peixe com 30% desses 

ácidos. O presente trabalho utilizou o dobro da concentração (60%), visando reduzir o número de 

cápsulas consumidas por dia e, consequentemente, aumentando a possibilidade de adesão à 

intervenção.  

Estudos clínicos realizados no período de seis a 12 semanas com doses semelhantes à 

usada na presente proposta descreveram efeitos do ω-3 em diversos parâmetros 

cardiometabólicos, como redução dos triacilgliceróis, da LDL pequena e densa e dos ácidos 

graxos não-esterificados (LOPEZ-HUERTAS, 2012).  

Os ácidos graxos ω-3 são considerados substâncias geralmente aceitas como segura 

(GRAS) e foram aprovados pela Food and Drug Administration e pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária na modalidade suplemento alimentar. A literatura não apresenta níveis de 

toxicidade do ω-3. Os raros efeitos adversos estão associados a alergias, urticária e aumento no 

tempo de coagulação, o que poderia causar sangramento. Entretanto, estudos clínicos mostram 

que o consumo de altas doses de óleo de peixe pode ser seguro mesmo em indivíduos com uso 

crônico de anticoagulantes (BAYS, 2007), como apresentado no estudo de BENDER et al. 

(1998), com dose de 6g/d por 4 semanas. 

No período basal, os participantes do estudo receberam, após entrevista, o suplemento 

codificado contendo ω-3 (3,0 gramas/dia) ou placebo (3,0 gramas/dia) encapsulados, em 
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quantidade suficiente para dois meses. Cada cápsula gelatinosa de 1,0 g do grupo intervenção 

tinha 37% de EPA + 23% de DHA, totalizando 60% de ω-3. Cada cápsula do grupo placebo teve 

1,0 g de óleo de girassol, com 65% de ácido linoleico (ácido graxo ômega-6). Os participantes 

foram orientados a consumir individualmente cada suplemento (3 cápsulas/dia), distribuído do 

seguinte modo: uma cápsula no desjejum, uma no almoço e uma no jantar. No caso de 

esquecimento ou de alguma refeição não ser consumida, as cápsulas deveriam ser ingeridas a 

qualquer hora dentro do mesmo dia. 

A adesão à intervenção foi avaliada por meio de contagem de cápsulas ingeridas, 

marcadores bioquímicos (ácidos graxos no plasma e nas cápsulas) e pelo diário do participante 

(Apêndice 2), onde foram registradas eventuais intercorrências, como esquecimento de alguma 

cápsula e efeitos adversos.  

3.2.3 Avaliação Socioeconômica, Demográfica e Clínica 

 O perfil socioeconômico foi avaliado através de um questionário previamente estruturado 

(Apêndice 3), que abordou os itens sexo, idade, raça, demografia, renda familiar e número de 

indivíduos que moram na casa. A avaliação clínica foi constituída pelas informações sobre 

história clínica atual, antecedentes familiares de doenças crônicas (pai e mãe), uso regular de 

medicamentos e/ou vitaminas, prática de atividade física, além da aferição da pressão arterial 

sistêmica e diastólica, com uso de esfigmomanômetro. Os indivíduos foram classificados 

segundo o Escore de Risco de Framingham, que calcula o risco absoluto de eventos coronarianos 

em 10 anos, segundo sexo, conforme atualização da American Heart Association (D`AGOSTINO 

et al., 2008; MOSCA et al., 2011) e segundo o Adult Treatment Panel IV (ATP IV), conforme o 

National Heart, Lung and Blood Institute (STONE et al., 2013). 
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3.2.4 Avaliação Antropométrica 

A avaliação dos parâmetros antropométricos foi feita através da aferição de massa 

corporal (Kg), estatura (m), circunferência da cintura (cm) e percentual de gordura coporal.  

A massa corporal foi determinada com os participantes vestindo o mínimo de roupas e 

descalços. Foi utilizada balança digital Toledo com limite de capacidade de 200,0 Kg e 

precisão de 50,0 g. A medida da estatura foi determinada em estadiômetro fixo Seca com limite 

de 2,1 m e precisão de 1,0 mm, no qual os indivíduos estavam descalços, em posição ereta, com 

os pés paralelos, calcanhares, panturrilha, glúteos, ombros e cabeça encostados no estadiômetro, 

com a cabeça sob o plano horizontal de Frankfurt (LOHMAN et al., 1988). Esses dados foram 

utilizados para cálculo do IMC, definido como a massa corporal em quilogramas pela estatura em 

metros quadrados (kg/m
2
). O valor do IMC foi classificado de acordo com a OMS (2000) para 

adultos e com a OPAS (2001) para idosos.   

Utilizando fita métrica inelástica, flexível, com precisão 1,0 mm (TBW, São Paulo, 

Brasil), foi aferida a circunferência da cintura, adotando-se como referencial anatômico o ponto 

médio entre a última costela e a crista ilíaca. O indivíduo foi orientado a permanecer com o 

abdômen relaxado, ficar em pé, manter os braços paralelos ao corpo e pés unidos. Os valores de 

circunferência da cintura foram classificados considerando os valores propostos pela OMS 

(2004).   

Para a realização da impedância bioelétrica (BIA), foi utilizado o aparelho tetrapolar 

Bioeletrical Body Composition Analyzer®, modelo Quantum II (RJL Systems), através do qual é 

aplicada uma corrente de 800 µA a uma freqüência de 50 KHz. As medidas de impedância 

bioelétrica foram tomadas do lado direito do indivíduo, que foi orientado a manter-se deitado em 

posição supina, com os braços em ângulo de 30
o
 em relação ao seu corpo e as pernas sem contato 
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entre si. Calçados e meias foram retirados e durante o teste o indivíduo permaneceu imóvel. O 

equipamento apresenta os valores brutos de resistência (R) e reactância (Xc) de cada indivíduo. 

O percentual de gordura corporal foi calculado pelo programa RJL Systems – Cyprus 2.5 – Body 

Composition Analysis, que considera as variáveis sexo, idade, peso, altura, nível de atividade 

física, resistência e reactância. Os percentuais de gordura corporal considerados normais foram 

de 15% a 25% nos homens e de 20 a 30% nas mulheres (ARMATRUDA, 2001).  

3.2.5 Avaliação do Consumo Alimentar 

A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio da aplicação de dois 

recordatórios de 24 horas (R24h) em cada momento da intervenção. Os R24h foram aplicados em 

dias alternados (um dia durante a semana e um dia no final de semana), para contemplar 

variações diárias inter- e intra-indivíduos e melhor descrever o hábito alimentar dos participantes. 

Foi utilizado formulário padrão para aplicação dos dois R24h (Apêndice 4), e seu 

preenchimento foi baseado no método multiple pass (JOHNSON et al., 1996; GUENTHER et al., 

1998). Esse método consiste em três etapas: listagem rápida dos alimentos, descrição detalhada e 

revisão. Com base nessa técnica foi possível definir e quantificar todos os alimentos e as bebidas 

consumidos no dia anterior à aplicação de cada R24h.  

Foram calculados a energia (Kcal) e os seguintes nutrientes: proteínas (g), carboidratos 

(g), açúcar (g), lipídeos (g), ω-6 (ácido linoleico, [g]), ω-3 (DHA e EPA [g]), sódio (g) e fibras 

(g). A energia e os nutrientes brutos foram obtidos por meio do programa Food Processor


, 

versão 10.11.0. Caso algum recordatório apresentasse valores de ingestão energética menor que 

500 ou superior a 5000 kcal/dia, seria excluído do estudo por falta de sensibilidade do método de 

inquérito nutricional ou por representar valores de consumo considerados discrepantes.  

http://www.google.com/search?hl=pt-BR&rlz=1T4ADBS_pt-BR___BR218&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=outliers&spell=1
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A partir da forma bruta, o consumo foi ajustado quanto à variabilidade intrapessoal, 

utilizando o programa The Multiple Source Method versão 1.0.1 (DIfE, Nuthetal, Alemanha). 

Posteriormente, o consumo foi ajustado pela energia, sendo o total de calorias ingeridas 

considerado variável independente e o valor absoluto do nutriente, a variável dependente em um 

modelo de regressão linear. Todos os nutrientes que apresentaram coeficiente de correlação (r) 

próximo de 1 e significância estatística (p < 0,05) foram ajustados pelo método residual, proposto 

por WILLETT e STAMPFER (1998) e MACKERRAS (1996). 

3.2.6 Avaliação da Atividade Física Habitual 

Foi aplicado um questionário para avaliar a atividade física habitual antes e após a 

intervenção (Anexo 3) e, de acordo com as respostas, foi calculado o escore total de atividade 

física, como preconizado pelo estudo de BAECKE (1982), validado para a população brasileira 

por FLORINDO e LATORRE (2003). 

 

3.3 OBTENÇÃO DE SANGUE 

 

Nos momentos basal e após oito semanas de intervenção, após jejum de 12-15 horas, foi 

coletada uma amostra de sangue. O sangue foi coletado em tubos secos e em tubos vacutainer 

(contendo ácido etileno-diaminotetraacético-EDTA [1,0 mg/mL] [BD, Brasil], utilizado como 

anticoagulante e antioxidante); foi mantido em gelo e protegido da luz até o momento da 

centrifugação (3000 rpm, 10 min, a 4C). Parte dessa amostra foi utilizada para obtenção do 

plasma e parte, para obtenção do soro, aos quais foram acrescentados os seguintes inibidores de 

proteases: aprotinina (10 µg/mL), benzamidina (10 µM) e fluoreto de fenilmetilsulfonila-PMSF 
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(5 µM), além do antioxidante 2,6-di-tert-butil-p-hidroxitolueno-BHT (100µM). Todas as 

amostras foram armazenadas a -80C até o momento das análises. 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DA ADIPONECTINA SÉRICA 

 

 A determinação da concentração da adiponectina foi realizada por dosagem quantitativa no 

soro dos participantes do estudo, utilizando ensaio imunoenzimático (ELISA) sanduíche (EMD 

Millipore). As análises foram realizadas em duplicata e o imunoensaio apresentou controles 

positivo, negativo e curva de calibração.  

 

3.5 DETERMINAÇÃO DA LEPTINA SÉRICA 

 

 A determinação da concentração da leptina foi realizada por dosagem quantitativa no soro 

dos participantes do estudo, utilizando ELISA sanduíche (Enzo Lifesciences). As análises foram 

realizadas em duplicata e o imunoensaio apresentou controles positivo, negativo e curva de 

calibração.  
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3.6 DETERMINAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E OXIDATIVO 

 

As concentrações de colesterol total e triacilgliceróis no plasma e colesterol na HDL 

foram analizadas por ELISA (Labtest, Minas Gerais, Brasil). O conteúdo de colesterol associado 

à LDL foi determinado por meio da fórmula de FRIEDEWALD (1972), onde: LDL-C= CT – 

HDL-C – TAG/5 (onde TAG = triacilgliceróis, CT = colesterol total e HDL = lipoproteína de alta 

densidade). Essa fórmula só foi aplicada para os indivíduos com concentração de triacilgliceróis 

menor que 400,0 mg/dL.  

Para classificação dos indivíduos, segundo o perfil lipídico, foram utilizados os valores de 

referência propostos pela V Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 

(SBC, 2013). 

As apolipoproteínas Apo AI e Apo B foram determinadas por métodos padrão, utilizando-

se kits Autokit APO AI e Autokit APO B (Wako Chemicals USA Inc., Richmond, VA, 

EUA), respectivamente, pelo método imuno-turbidimétrico. A partir dos resultados acima foram 

calculados os índices TAG/HDL, CT/HDL, LDL/HDL, Apo B/Apo AI, HDL/Apo AI, LDL/Apo 

B. 

Os ácidos graxos não esterificados (NEFAS) foram determinados por método enzimático 

(acil-CoA sintetase), utilizando-se kit comercial (Free Fatty Acids Quantification Kit [BiovVision 

Research Products®]). 

A LDL(-) foi detectada por ELISA sanduíche, seguindo protocolo adaptado do método 

validado por FAULIN et al. (2008). A sensibilização das placas (Costar


, modelo 3690, Corning, 

USA) foi feita com anticorpo monoclonal anti-LDL(-) (MAb-1A3) (0,5 µg/mL, 50,0 L/poço), 

diluído em tampão carbonato-bicarbonato (0,25 M, pH 9,6), sendo as placas incubadas por uma 
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noite à 4
o
C. Após esse período, os sítios livres foram bloqueados com leite desnatado (Molico


, 

Nestlé, São Paulo, Brasil), diluído a 5% em tampão fosfato salina 0,01mol/L (PBS - pH 7,4) e 

incubados à 37
o
C por 2h. Em seguida, as placas foram lavadas quatro vezes com PBS-Tween 

(0,05%). Foi adicionado 50,0 L/poço de plasma diluído (1:1600) em tampão PBS, sendo a placa 

incubada por 2h em temperatura ambiente. Após essa etapa, a placa foi lavada, conforme descrito 

anteriormente, e foi adicionado 50,0 µL/poço de anticorpo monoclonal anti-LDL(-) biotinilado 

(MAb-2C7) (0,5 µg/mL, 50,0 L/poço). As placas foram novamente incubadas em temperatura 

ambiente por 2h e, em seguida, lavadas conforme descrito acima. Após essa etapa, foram 

adicionados 50,0 L/poço de estreptoavidina-peroxidase (1:80000) diluída em PBS. As placas 

foram incubadas por 1h em temperatura ambiente e novamente lavadas, conforme descrito 

anteriormente. A reação de cor foi desenvolvida por adição de substrato composto por 3,3’,5,5’-

tetrametilbenzina (TMB), tampão citrato-fosfato (0,1 M, pH 4,2) e H2O2 (30%) (250/12/10, 

µL/mL/µL). As placas foram incubadas por 15 minutos em temperatura ambiente e protegidas da 

luz. A reação foi bloqueada com 50µL/poço de H2SO4 (2,0 M) e a absorbância monitorada em 

450 nm. Os resultados foram expressos pela média das absorbâncias das amostras menos o 

branco e, posteriormente, aplicados à curva padrão e multiplicados pela respectiva diluição, 

sendo os resultados expressos em mg/ml. Os anticorpos utilizados nessa análise foram 

gentilmente doados pela Prof
a
. Dr

a
. Dulcineia Saes Parra Abdalla, do Laboratório de Bioquímica 

Clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP). Os 

autoanticorpos LDL(-) foram determinados segundo FAULIN et al. (2012). 

 



35 

 

3.7 DETERMINAÇÃO DA GLICOSE E INSULINA 

 

A determinação da glicose plasmática foi realizada por meio do kit comercial, enzimático 

e colorimétrico Glicose PAP Liquiform


 (Labtest, Minas Gerais, Brasil) e a sua classificação foi 

realizada segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD (2011).   

A detecção da insulina plasmática foi realizada por meio da técnica de imunoensaio 

através do kit comercial HumanInsulinDirect ELISAKit, Novex. 

A resistência insulínica foi calculada pelo índice de resistência à insulina (HOMA-IR), em 

que HOMA-IR= [concentração da insulina de jejum (μU/mL) x glicemia de jejum (mmol/L)] / 

22,5. A presença de resistência insulínica foi determinada de acordo com o Modelo 1, proposto 

por STERN et al. (2005) e adotado pela Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD (2009), em que 

a resistência insulínica é diagnosticada se um de qualquer dos seguintes critérios estiver presente: 

IMC > 28,9 kg/m
2
, HOMA-IR > 4,65 ou IMC > 27,5 kg/m

2
 e HOMA-IR > 3,6. 

 

3.8 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CITOCINAS 

 

 A concentração dos marcadores inflamatórios (interleucinas 2 [IL-2], 4 [IL-4], 6 [IL-6], 8 

[IL-8] e 10 [IL-10], interferon-gama [IFN-γ], proteína quimiotática de monócitos-1 [MCP1] e 

TNF-α) foi determinada por dosagem no soro utilizando-se Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 17-

plex Assay, realizando ELISA sanduíche. Essas análises foram realizadas em uma subamostra (n 

= 21 para o grupo ω-3 e n = 22 para o grupo placebo). As análises foram realizadas em duplicata 

e o imunoensaio apresentou controles positivo, negativo e curva de calibração. 

 



36 

 

3.9 DETERMINAÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS NO PLASMA E NAS CÁPSULAS 

 

Visando avaliar a aderência dos indivíduos ao protocolo de intervenção, foi determinado o 

perfil de ácidos graxos nas cápsulas (Figura 5) e no plasma. Inicialmente, os lipídios foram 

extraídos utilizando-se o método de BLIGH e DYER (1959). Para a determinação dos ácidos 

graxos esterificados, a amostra foi previamente saponificada na presença de NaOH (10M) à 

temperatura ambiente, no escuro, durante 90 minutos. A quantificação dos ácidos graxos foi 

realizada utilizando o reagente fluorescente 9-antrildiazometano (ADAM). Resumidamente, os 

lipídios extraídos foram secos sob fluxo de nitrogênio, ressuspendidos em 50uL de acetato de 

etila e derivatizados com 50uL de ADAM (5 mg/ml) a 10C por 30 minutos. Os ácidos graxos 

derivatizados foram analisados por cromatografia líquida de alta performance (HPLC).  

 

 

 

 

 

 

EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido docosahexaenoico 

Figura 5. Análise do conteúdo de ácidos graxos das cápsulas. a) cápsula do grupo ω-3, b) cápsula 

do grupo placebo. São Paulo, 2015. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todas as análises foram conduzidas em duplicata e apresentadas sob a forma de tabelas e 

gráficos. As variáveis qualitativas foram analisadas pelo teste Qui-quadrado e apresentadas no 

formato de valor absoluto seguido da sua respectiva percentagem. Para a apresentação dos dados 

quantitativos, assim como para a determinação dos testes utilizados, considerou-se o tipo de 

distribuição dessas variáveis (teste Kolmogorov-Smirnov; p>0,05). As variáveis com distribuição 

normal foram analisadas pelo teste t-pareado (comparação entre os tempos) e teste t para 

amostras independentes (comparação entre os grupos) e foram apresentadas sob a forma de média 

e desvio-padrão. As variáveis com distribuição não-paramétrica foram analisadas pelo teste de 

Wilcoxon (comparação entre os tempos) e Mann-Whitney (comparação entre os grupos) e foram 

apresentadas em mediana (p50) e intervalos interquartis (p25 e p75). A correlação de Pearson foi 

usada para testar a correlação entre variação da concentração de adiponectina e a pontuação pelo 

escore de risco de Framingham e pelo ATP IV. Todos os testes estatísticos foram realizados com 

o auxílio do programa IBM SPSS Statistics para Windows, versão 20.0. (Armonk, NY: IBM 

Corp).  O nível de significância considerado foi de p < 0,05.  

 

 

5 RESULTADOS 

 

 Foram incluídos 80 indivíduos, distribuídos igualmente entre os grupos ω-3 e placebo. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA 

 

 A Tabela 3 apresenta a análise descritiva da amostra. Os indivíduos dos grupos ω-3 e 

placebo foram semelhantes quanto ao sexo, idade, raça, estado civil, trabalho, escolaridade e 

renda. A média de idade foi 52,0 (8,8) anos e 51,5 (11,3) anos nos grupos ω-3 e placebo, 

respectivamente, sem diferença significativa. 

O perfil clínico de ambos os grupos foi semelhante (Tabela 4). A maioria dos indivíduos 

não fumava e não consumia bebida alcoólica. Quanto às doenças autorrelatadas, 85,5% dos 

indivíduos do grupo ω-3 e 88,6% do grupo placebo relataram presença de alguma doença. Tanto 

no grupo ω-3 quanto no grupo placebo, as doenças mais frequentes foram hipertensão arterial 

sistêmica e dislipidemias, seguidas de diabetes mellitus e hipotireoidismo. A maioria dos 

indivíduos usava algum medicamento, sobretudo anti-hipertensivos, estatinas e hipoglicemiantes, 

reforçando o autorrelato de doenças. 
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Tabela 3. Características sociodemográficas da amostra no momento basal, segundo grupo de 

intervenção. São Paulo, 2015. (N=80) 

Variável 
           ω-3        Placebo 

p 
n % n % 

Sexo 

    

  

  Masculino 18 45,0 16 40,0 
0,651 

  Feminino 22 55,0 24 60,0 

Idade (anos) 
    

  

  30 a 44 6 15,0 11 27,5 

0,182   45 a 59 28 70,0 20 50,0 

  60 a 74 6 15,0 9 22,5 

Raça 
    

  

   Branco 28 70,0 22 55,0 

0,366    Negro 4 10,0 7 17,5 

   Pardo/amarelo 8 20,0 11 27,5 

Estado Civil 
    

  

   Solteiro 4 10,0 8 20,0 

0,363 
   Casado 31 77,5 23 57,5 

   Viúvo 2 5,0 4 10,0 

   Divorciado 3 7,5 5 12,5 

Trabalho 
    

  

   Sim 26 65,0 23 57,5 

0,606    Não 10 25,0 10 25,0 

   Aposentado 4 10,0 7 17,5 

Escolaridade  
    

  

   Ensino fundamental  9 22,5 11 27,5 

0,833 
   Ensino médio 14 35,0 12 30,0 

   Ensino superior 10 25,0 12 30,0 

   Outro 7 17,5 5 12,5 

Renda (salário mínimo) 
    

  

   1 a 5 12 30,0 17 42,5 

0,498    6 a 10 15 37,5 13 32,5 

   > 10 13 32,5 10 25,0 

Diferenças entre os grupos foram analisadas pelo teste Qui-quadrado. Nível de significância 

adotado p < 0,05. 
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Tabela 4. Perfil clínico da amostra no momento basal, segundo grupo de intervenção. São Paulo, 

2015. (N=80) 

Variável 
ω-3 Placebo 

p 
n % n % 

Fumo 

    

  

Sim 10 25,0 3 7,5 

0,270 Não 16 40,0 27 67,5 

Ex-tabagista 14 35,0 10 25,0 

Bebida 
    

  

Sim 18 45,0 15 37,5 
0,496 

Não 22 55,0 25 62,5 

Doenças* 
    

  

HAS 21 60,0 26 74,3 0,203 

Dislipidemia 19 54,3 19 54,3 1,000 

Diabetes mellitus 6 17,1 8 22,9 0,550 

Hipotireoidismo 3 8,6 4 11,4 0,690 

Antecedentes familiares 
    

  

HAS 26 65,0 28 70,0 0,633 

Diabetes mellitus 12 30,0 18 45,0 0,166 

Infarto 11 27,5 11 27,5 1,000 

AVC 8 20,0 6 15,0 0,556 

Obesidade 5 12,5 4 10,0 0,723 

Doença vascular periférica 1 2,5 2 5,0 0,556 

Outros 15 37,5 15 37,5 1,000 

Tipo de medicamento* 
    

  

Anti-hipertensivo 18 66,7 26 86,7 0,720 

Estatina 6 22,2 7 23,3 0,920 

Hipoglicemiante 5 18,5 9 30,0 0,315 

Tireoidianos 3 11,1 4 13,3 0,799 

Fibrato 1 3,7 1 3,3 0,940 

HAS: hipertensão arterial sistêmica; AVC: acidente vascular cerebral. Diferenças entre os grupos 

foram analisadas pelo teste Qui-quadrado. Nível de significância adotado p < 0,05. * Percentuais 

não totalizam 100% devido aos dados faltantes. 

 

 

 

 



41 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 

 

 No grupo ω-3, a atividade física manteve-se semelhante antes e após a intervenção. O 

grupo placebo apresentou aumento da atividade física de lazer e de locomoção (Tabela 5). 

Entretanto, ambos os grupos apresentaram atividade física semelhante. 

Tabela 5. Atividade física da amostra, segundo tempo e grupo de intervenção. São Paulo, 2015. 

Variável 
ω-3 

p 
Placebo 

p 
T0 T8 T0 T8 

AFO 2,5 (0,7) 2,4 (0,5) 0,118 2,5 (0,6) 2,3 (0,5) 0,062 

EFL 2,2 (0,9) 2,0 (0,8) 0,123 2,1 (0,8) 1,9 (0,7) 0,041 

ALL 2,3 (0,7) 2,4 (0,6) 0,259 2,1 (0,6) 2,4 (0,7) 0,004 

Total 7,0 (1,5) 6,8 (1,2) 0,355 6,7 (1,4) 6,7 (1,2) 0,753 

AFO: atividade física ocupacional; EFL: exercício físico no lazer; ALL: atividade de lazer e 

locomoção. Valores apresentados em média (desvio-padrão). Comparação entre os tempos pelo 

teste t-pareado. Comparação entre grupos pelo teste t para amostras independentes. Nível de 

significância adotado p < 0,05. Valores com significância estatística entre T0 e T8 estão 

apresentados em negrito. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

 Durante o período de intervenção, o grupo ω-3 diminuiu o consumo de carboidratos e 

ácidos graxos da série ω-6. O grupo placebo reduziu o consumo de ω-6 proveniente da dieta, 

tornando o consumo total (dieta + suplementação) desse ácido graxo semelhante nos momentos 

basal e T8 (Tabela 6). 
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Tabela 6. Avaliação do consumo alimentar ajustado pela energia, segundo tempo e grupo de 

intervenção. São Paulo, 2015.  

Variável 
ω-3 

p 
Placebo 

p 
T0 T8 T0 T8 

Energia (kcal)  1.650 (469)   1.589 (591)  0,460  1.565 (438)   1.623 (605)  0,503 

Proteínas (g) 73 (17) 73 (13) 0,896 77 (14) 78 (16) 0,703 

Carboidratos (g) 224 (23) 205 (31) 0,003 220 (30) 211 (33) 0,137 

Açúcar (g) 78 (20) 76 (25) 0,528 74 (24) 73 (27) 0,833 

Lipídios (g)  52 (9) 53 (9) 0,598 53 (9) 50 (10) 0,135 

ω-3 (g) 0,5 (0,2) 0,6 (0,2) 0,130* 0,7 (0,5) 0,5 (0,2) 0,066 

ω-3 + cápsulas 0,5 (0,2) 2,4 (0,2) <0,001* 0,7 (0,5) 0,5 (0,2) 0,066 

ω-6 (g) 3,7 (1,4) 3,2 (0,8) 0,045* 4,5 (1,8) 3,1 (0,9) <0,001 

ω-6 + cápsulas 3,7 (1,4) 3,2 (0,8) 0,045* 4,5 (1,8) 5,0 (0,9) 0,085 

Fibras (g)  15 (4) 14 (3) 0,251 16 (4) 15 (3) 0,203 

Sódio (g) 2,3 (0,5) 2,1 (0,3) 0,010 2,4 (0,5) 2,2 (0,4) 0,044 

ω-3: ácidos graxos ômega-3; ω-6: ácidos graxos ômega-6. Valores apresentados em média e 

desvio-padrão. Comparação entre os tempos pelo teste t-pareado. Comparação entre grupos pelo 

teste t para amostras independentes. Nível de significância adotado p < 0,05. Valores com 

significância estatística entre T0 e T8 estão apresentados em negrito. * p < 0,05, quando 

comparados ω-3 versus placebo.  

 

 Além dos aspectos dietéticos associados ao consumo de ω-3 e ω-6, a aderência às 

intervenções foi monitorada pelo número de cápsulas ingeridas. Observou-se que os indivíduos 

dos grupos ω-3 e placebo ingeriram, em média, 83% e 84% das cápsulas, respectivamente. 

 Destaca-se ainda que nenhum indivíduo apresentou resposta adversa às intervenções que 

justificasse a suspensão da intervenção. Os principais sintomas autorrelatados foram gases (9%) e 

constipação (5%). 
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5.4 CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E CLÍNICA 

 Após a intervenção, o grupo ω-3 apresentou aumento de peso, IMC e circunferência da 

cintura (Tabela 7). Entretanto, quando comparado ao grupo placebo, essas diferenças não foram 

significativas. Quando classificados segundo estado nutricional, ambos os grupos mantiveram a 

média de IMC inalterada (Figura 6). Quando estratificados segundo classificação da 

circunferência da cintura, indivíduos com circunferência elevada apresentaram aumento 

significativo da circunferência da cintura após suplementação com ω-3 (Figura 7).  Apesar disso, 

o grupo ω-3 apresentou redução da gordura corporal após o período de intervenção, quando 

comparado ao grupo placebo (Tabela 7). Quando estratificados segundo classificação do 

percentual de gordura corporal, os indivíduos suplementados com ω-3 que apresentavam 

percentual normal ou elevado reduziram esse percentual (Figura 8).  

 Apesar de o grupo ω-3 apresentar redução da pressão arterial sistólica e diastólica após 

intervenção, essa diferença não foi significativa quando comparado ao grupo placebo (Tabela 7), 

mesmo após estratificação segundo presença de hipertensão arterial sistêmica (Figuras 9 e 10). 
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Tabela 7. Caracterização antropométrica, composição corporal e valores de pressão arterial da 

amostra, segundo tempo e grupo de intervenção. São Paulo, 2015. 

Variável 
ω-3 

p 
Placebo 

p 
T0 T8 T0 T8 

Peso (kg) 81 (18) 

 

82 (18) 0,004 86 (21) 86 (21) 

 

0,223 

 IMC (kg/m²) 29,8 (6,3) 

 

30,1 (6,4) <0,001 31,8 (6,3) 32,1 (6,3) 

 

0,011 

 CC (cm) 98 (12) 

 

99 (11) 0,454 104 (15) 104 (15) 

 

0,298 

 MG (%) 34 (13) 

 

33 (12) 0,013* 38 (13) 38 (13) 

 

0,325 

 PAS (mmHg) 138 (19) 

 

131 (17) <0,001 136 (21) 130 (15) 

 

0,018 

 PAD (mmHg) 85 (12) 

 

79 (10) <0,001 81 (10) 77 (7) 

 

0,015 

 
IMC: índice de massa corporal; CC: circunferência da cintura; MG: massa gorda; PAS: pressão 

arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica. Valores apresentados em média e desvio-

padrão. Comparação entre os tempos pelo teste t-pareado. Comparação entre grupos pelo teste t 

para amostras independentes. Nível de significância adotado p < 0,005. Valores com 

significância estatística entre T0 e T8 estão apresentados em negrito. * p < 0,05, quando 

comparados ω-3 versus placebo. 
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IMC: índice de massa corporal. Comparação entre grupos pelo teste t para amostras 

independentes. Nível de significância adotado p < 0,005. 

Figura 6. Variação do IMC, segundo intervenção e estado nutricional. São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC: circunferência da cintura. * p < 0,05. Comparação entre grupos pelo teste t para amostras 

independentes. 

Figura 7. Variação da circunferência da cintura, segundo intervenção e classificação. São Paulo, 

2015. 
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MG (%): percentual de gordura corporal. * p < 0,05. Comparação entre grupos pelo teste t para 

amostras independentes. 

Figura 8. Variação do percentual de gordura corporal, segundo intervenção e classificação. São 

Paulo, 2015. 

 

PAS: pressão arterial sistólica. HAS: hipertensão arterial sistêmica. * p < 0,05. Comparação entre 

grupos pelo teste t para amostras independentes. 

Figura 9. Variação da pressão arterial sistólica, segundo intervenção e presença de hipertenção 

arterial sistêmica. São Paulo, 2015. 
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PAD: pressão arterial diastólica. HAS: hipertensão arterial sistêmica. * p < 0,05. Comparação 

entre grupos pelo teste t para amostras independentes. 

Figura 10. Variação da  pressão arterial diastólica, segundo intervenção e presença de  

hipertenção arterial sistêmica. São Paulo, 2015. 

 

A Tabela 8 mostra a análise de circunferência da cintura e gordura corporal, segundo 

sexo. Indivíduos do sexo masculino, de ambos os grupos, não apresentaram diferenças na 

circunferência da cintura e no percentual de gordura corporal após intervenção; entretanto, as 

mulheres do grupo ω-3 apresentaram redução da gordura corporal, quando comparados os efeitos 

do tempo e da intervenção. 
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Tabela 8. Circunferência da cintura e percentual de gordura corporal, segundo sexo, tempo e 

grupo de intervenção. São Paulo, 2015. 

Variável 
ω-3 

p 
Placebo 

p 
T0 T8 T0 T8 

CC (cm)             

  Mulheres 96,3 (11,6) 97,4 (11,9) 0,448 104,0 (16,0) 104,1 (15,5) 0,946 

  Homens 101,0 (12,5) 101,0 (11,0) 0,921 103,4 (13,8) 105 (13,1) 0,058 

MG (%)             

  Mulheres 43,6 (7,5) 42,6 (7,8) 0,018* 46,2 (8,4) 46,3 (8,5) 0,877 

  Homens 22,0 (4,1) 21,7 (4,1) 0,371 23,1 (4,8) 23,6 (4,4) 0,111 

CC: circunferência da cintura; MG: massa gorda. Valores apresentados em média e desvio-

padrão. Comparação entre os tempos pelo teste t-pareado. Comparação entre grupos pelo teste t 

para amostras independentes. Nível de significância adotado p < 0,05. Valores com significância 

estatística entre T0 e T8 estão apresentados em negrito. * p < 0,05, quando comparados ω-3 

versus placebo. 

 

 

5.5 PERFIL BIOQUÍMICO  

 

5.5.1 Efeito da Suplementação com ω-3 

 

 A Tabela 9 mostra o perfil bioquímico dos indivíduos de ambos os grupos, no período 

basal e após 8 semanas de intervenção. O grupo ω-3 apresentou redução dos valores plasmáticos 

das variáveis triacilgliceróis, colesterol total, LDL, triacilgliceróis/HDL, colesterol total/HDL, 

LDL/HDL e LDL(-) e apresentou aumento da HDL e da relação HDL/APO AI. Entretanto, 

alterações semelhantes foram observadas para o grupo placebo. A concentração de EPA no grupo 

ω-3 não apresentou variação significativa após intervenção; no entanto, a concentração de DHA 

aumentou em 72% (4,4 pontos percentuais) após intervenção, no grupo ω-3 (Tabela 10). 
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Tabela 9. Perfil bioquímico da amostra, segundo tempo e grupo de intervenção. São Paulo, 2015. 

Variável 
ω-3 

p 

Placebo 

 
p 

T0 T8 T0 T8 

TAG (mg/dL) 146 (80) 109 (59) <0,001 166 (108) 132 (70) 0,003 

CT (mg/dL) 204 (31) 179 (35) <0,001 200,3 (47) 187 (48) 0,015 

LDL (mg/dL) 139 (31) 116 (33) <0,001 134 (42) 119 (39) 0,001 

HDL (mg/dL) 36 (8) 41 (10) <0,001 36 (11) 41 (13) <0,001 

TAG/HDL 4 (2;6) 2 (1;4) <0,001 4 (2;6) 3 (2;5) <0,001 

CT/HDL 6 (5;7) 5 (4;5) <0,001 6 (4;8) 5 (4;6) <0,001 

LDL/HDL 4 (3;5) 3 (2;4) <0,001 4 (3;5) 3 (2;4) <0,001 

Apo AI (mg/dL) 124(18) 126(18) 0,363 125 (27) 130 (21) 0,030 

Apo B (mg/dL) 101 (22) 106 (27) 0,172 101 (27) 104 (29) 0,262 

HDL/Apo AI 0,29 (0,05) 0,32 (0,05) <0,001 0,29 (0,07) 0,31 (0,06) 0,013 

LDL/Apo B 1,4 (0,3) 1,1 (0,4) <0,001 1,3 (0,2) 1,1 (0,2) <0,001 

LDL(-) (U/L) 6 (3;16) 4 (2;15) 0,001 5 (2;17) 3 (1;12) 0,038 

Anticorpo LDL(-) 

(mU/L) 
9 (3;12) 8 (4;11) 0,619 8 (55;12) 8 (4;11) 0,84 

NEFAS (mEq/dL) 0,6 (0,3) 0,5 (0,3) 0,171 0,6 (0,2) 0,6 (0,3) 0,375 

Glicose (mg/dL) 97 (92;108) 98 (90;105) 0,441 97 (90;116) 95 (91;107) 0,107 

Insulina (µlU/mL) 19 (9) 17 (6) 0,299 17 (9) 19 (9) 0,240 

HOMA-IR 5 (2) 4 (2) 0,328 5 (3) 5 (3) 0,268 

EPA (%) 1,2 (0,0;4,1) 1,4 (0,8;3,4) 0,778 0,7 (0,0;5,2) 2,5 (1,4;3,5) 0,886 

DHA (%) 6,1 (2,9) 10,5 (3,5) <0,001* 5,7 (2,5) 5,2 (1,6) 0,209 

ω-6 (%) 34 (8) 29 (9) <0,001 33 (7) 29 (6) <0,001 

TAG: triacilgliceróis; CT: colesterol total; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: 

lipoproteína de alta densidade; LDL(-): LDL eletronegativa; NEFAS: ácidos graxos não 

esterificados; HOMA-IR: índice de resistência à insulina; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: 

ácido docosahexaenoico. Valores apresentados em média (dp) para variáveis com distribuição 

paramétrica e mediana (p25;p75) para variáveis com distribuição não-paramétrica. Comparação 

entre os tempos pelo teste t-pareado ou Wilcoxon, segundo a distribuição. Comparação entre 

grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-Witney, segundo a distribuição. 

Valores com significância estatística entre T0 e T8 estão apresentados em negrito. * p < 0,05, 

quando comparados ω-3 versus placebo. 
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Tabela 10. Variação do perfil bioquímico da amostra, segundo grupo de intervenção. São Paulo, 

2015. 

Variável 
∆ (T8-T0) 

p 

ω-3 Placebo 

TAG (mg/dL) -37 (50) -34 (69) 0,847 

CT (mg/dL) -25 (31) -13 (33) 0,111 

LDL (mg/dL) -23 (29) -15 (25) 0,220 

HDL (mg/dL) 5 (8) 5 (6) 0,827 

TAG/HDL -1 (-2;0) -1 (-2;0) 0,456 

CT/HDL -1 (-2;-1) -1 (-2;0) 0,312 

LDL/HDL -1 (-2;0) -1 (-2;0) 0,294 

Apo AI (mg/dL) 2 (15) 5 (15) 0,349 

Apo B (mg/dL) 5 (22) 3 (17) 0,680 

HDL/Apo AI 0,035 (0,045) 0,0 (0,1) 0,349 

LDL/Apo B 0,273 (0,410) -0,2 (0,2) 0,351 

LDL(-) (U/L) -1,3 (-3,3;-0,01) -0,5 (-2;0,2) 0,357 

Anticorpo LDL(-) (mU/L) -0,2 (2,3) 0,1 (1,8) 0,880 

NEFAS (mEq/dL) -0,1 (0,2) 0,0 (0,2) 0,108 

Glicose (mg/dL) -1 (-5;4) -3 (-9;3) 0,441 

Insulina (µlU/mL) 0,1 (-3,6;2,6) 1,0 (-1,7;4,8) 0,184 

HOMA-IR -0,4 (2,2) 0,4 (2,4) 0,139 

EPA (%) 0,9 (4,3) 1,7 (4,6) 0,427 

DHA (%) 4,4 (3,6) -0,5 (2,4) 
< 0,001 

ω-6 (%) -5,4 (6,9) -4,5 (7,1) 0,550 

TAG: triacilgliceróis; CT: colesterol total; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: 

lipoproteína de alta densidade; LDL(-): LDL eletronegativa; NEFAS: ácidos graxos não 

esterificados; HOMA-IR: índice de resistência à insulina; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: 

ácido docosahexaenoico. Valores apresentados em média (dp) para variáveis com distribuição 

paramétrica e mediana (p25;p75) para variáveis com distribuição não-paramétrica. Comparação 

entre grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-Witney, segundo a distribuição. 

Valores com significância estatística entre T0 e T8 estão apresentados em negrito.  

 

 

 Quando estratificados segundo as classificações para perfil lipídico, glicemia de jejum e 

HOMA-IR, os grupos ω-3 e placebo foram semelhantes quanto às variações de: colesterol total 
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(Figura 11), HDL (Figura 12), LDL (Figura 13), triacilgliceróis (Figura 14) e glicose (Figura 

15) e HOMA-IR (Figura 16). 

 

 

CT: colesterol total. Nível de significância adotado:  p < 0,05. Comparação entre grupos pelo 

teste t para amostras independentes. 

Figura 11. Variação da concentração plasmática de colesterol total, segundo intervenção e 

classificação. São Paulo, 2015. 
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HDL: lipoproteína de alta densidade. Nível de significância adotado:  p < 0,05. Comparação entre 

grupos pelo teste t para amostras independentes. 

Figura 12. Variação da concentração plasmática de HDL, segundo intervenção e classificação. 

São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDL: lipoproteína de baixa densidade. Nível de significância adotado:  p < 0,05. Comparação 

entre grupos pelo teste t para amostras independentes. 

Figura 13. Variação da concentração plasmática de LDL, segundo intervenção e classificação. 

São Paulo, 2015. 
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TAG: triacilgliceróis. Nível de significância adotado:  p < 0,05. Comparação entre grupos pelo 

teste t para amostras independentes. 

Figura 14. Variação da concentração plasmática de TAG, segundo intervenção e classificação. 

São Paulo, 2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RI: resistência insulínica; DM: diabetes mellitus. Nível de significância adotado:  p < 0,05. 

Comparação entre grupos pelo teste t para amostras independentes. 

Figura 15. Variação da concentração plasmática de glicose, segundo intervenção e classificação. 

São Paulo, 2015. 
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HOMA-IR: índice de resistência à insulina. Comparação entre grupos pelo teste t para amostras 

independentes. 

Figura 16. Variação do índice de resistência à insulina, segundo intervenção e classificação. São 

Paulo, 2015. 

 

De modo geral, as concentrações plasmáticas das citocinas analisadas (IL2, IL4, IL6, IL8, 

IFN-γ e TNF-α) reduziram após intervenção em ambos os grupos, sem diferença significativa 

entre aqueles que ingeriram ω-3, quando comparados ao placebo (Tabela 11). A concentração de 

IL-10 aumentou no grupo ω-3 e reduziu no grupo placebo; entretanto, ao comparar os grupos, 

não houve diferença estatística entre os indivíduos (Tabela 12). Quanto às concentrações séricas 

de adiponectina e leptina, ambas apresentaram aumento no grupo ω-3 e permaneceram 

inalteradas no grupo placebo. Entretanto, apenas o aumento de adiponectina manteve 

significância estatística, quando comparado ao grupo placebo (Figura 17). A razão 

adiponectina/leptina manteve-se inalterada após a intervenção em ambos os grupos. 
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Tabela 11. Perfil de citocinas séricas, segundo tempo e grupo de intervenção. São Paulo, 2015 

Variável  

ω-3 (n=21) 

p 

Placebo (n=22) 

     p 

T0 T8           T0    T8 

Adiponectina (µg/mL) 14,8 (10,0)  18,2 (12,1) 0,021* 19,8 (10,1) 18,7 (10,7) 0,370 

Leptina (ng/mL) 42,2 (46,1)  51,1 (55,5) 0,014 56,3 (53,0) 59,2 (53,7) 0,634 

Razão A/L 1,2 (1,7)  1,2 (2,1) 0,602 1,5 (2,6) 1,3 (2,5) 0,289 

IL-2 (pg/mL) 3,9 (2,0;26,1) 

 

5,5 (2,3;33,3) 0,070 4,2 (2,1;15,4)  2,9 (1,5;11,9) 0,002 

IL-4 (pg/mL) 1,4 (0,7;20,7) 

 

1,2 (0,6;6,7) 0,025 1,6 (1,0;4,9)  1,1 (0,7;2,1) 0,002 

IL-6 (pg/mL) 5,9 (3,3;42,9) 

 

4,7 (2,7;20,0) 0,005 6,5 (3,4;20,4)  3,7 (2,5;9,5) <0,001 

IL-8 (pg/mL) 14,4 (7,9;43,9) 

 

10,9 (6,76;26,8) 0,012 14,2 (9,6;52,2)  10,8 (6,5;21,2) 0,004 

IL-10 (pg/mL) 5,8 (2,8;71,0) 

 

8,0 (2,5;54,0) 0,009 7,6 (3,2;20,3)  5,0 (2,2;20,9) 0,019 

IFN-γ (pg/mL) 95,0 (81,4) 

 

52,1 (30,1) 0,027 121,0 (90,7) 69,7 (47,6) 0,002 

MCP1 (pg/mL) 15,2 (10,7;102,0) 

 

13,9 (12,4;85,4) 0,244 16,2 (10,5;24,6) 17,1 (9,5;21,8) 0,249 

TNF-α (pg/mL) 21,7 (8,0;47,8) 

 

14,5 (8,3;32,5) 0,031 17,4 (10,1;57,8) 11,4 (7,4;28,5)  0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/L: adiponectina/leptina; IL-2: interleucina 2; IL-4: interleucina 4; IL-6: interleucina 6; IL-8: 

interleucina8; IL-10: interleucina 10; IFN-γ: interferon gama; MCP1: proteína quimiotática de 

monócitos; TNF-α: fator de necrose tumoral.Valores apresentados em média (dp) para variáveis 

com distribuição paramétrica e mediana (p25;p75) para variáveis com distribuição não-

paramétrica. Comparação entre os tempos pelo teste t-pareado ou Wilcoxon, segundo a 

distribuição. Comparação entre grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-

Witney, segundo a distribuição. Valores com significância estatística entre T0 e T8 estão 

apresentados em negrito. * p = 0,019, quando comparados ω-3 versus placebo. 



56 

 

 

 

Comparação entre grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-Witney, segundo a 

distribuição. * p = 0,019, quando comparados ω-3 versus placebo. 

Figura 17. Variação de adiponectina, leptina e razão adiponectina/leptina, segundo tempo e 

grupo de intervenção. São Paulo, 2015. 

 

A análise de adiponectina, leptina e razão adiponectina/leptina (Tabela 12), segundo 

classificação pelo escore de risco de Framingham mostrou, após intervenção, aumento 

significativo da adiponectina em indivíduos do grupo ω-3 com risco cardiovascular intermediário 

ou elevado. Apesar de, nesses mesmos indivíduos, a concentração de leptina também ter 

aumentado, não houve diferença significativa quando comparada ao grupo placebo. 
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Tabela 12. Concentração sérica de adiponectina, leptina e razão adiponectina/leptina, segundo 

grupo de intervenção e classificação do risco cardiovascular pelo escore de risco de Framingham. 

São Paulo, 2015.  

Variável 
Grupo ω-3 (n=40) 

p 
Placebo (n=40) 

p 
T0 T8 T0 T8 

Adiponectina             

ERF baixo 15,4 (8,2) 20,2 (11,3) 0,365 25,0 (10,6) 23,0 (12,8) 0,548 

ERF não baixo 14,7 (10,4) 17,7 (12,5) 0,032* 18,1 (9,5) 17,2 (9,8) 0,524 

Leptina             

ERF baixo 35,0 (45,9) 29,5 (27,4) 0,625 32,1 (41,3) 39,2 (47,6) 0,288 

ERF não baixo 43,8 (46,7) 55,7 (59,1) 0,001 64,4 (54,6) 65,9 (54,6) 0,799 

Adiponectina/leptina             

ERF baixo 1,5 (1,4) 2,0 (2,3) 0,401 2,3 (2,5) 1,8 (2,3) 0,496 

ERF não baixo 1,1 (1,7) 1,1 (2,0) 0,935 1,2 (2,6) 1,1 (2,6) 0,333 

ERF: escore de risco de Framingham, categorizado em baixo/não baixo (risco intermediário + 

risco alto). Valores apresentados em média e desvio-padrão. Comparação entre os tempos pelo 

teste t-pareado. Comparação entre grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-

Whitney, segundo distribuição da variável. Valores com significância estatística entre T0 e T8 

estão apresentados em negrito. * p < 0,05, quando comparados ω-3 versus placebo. 

 

 Quando estratificados segundo o ATP IV, indivíduos do grupo ω-3 que foram 

classificados como baixo risco tiveram aumento na concentração sérica de adiponectina após 

intervenção; indivíduos do mesmo grupo, mas com risco aumentado, apresentaram aumento da 

concentração sérica de leptina (Tabela 13). Entretanto, para essas análises, não houve diferença 

significativa entre os grupos ω-3 e placebo. 

 Para o grupo ω-3, a variação de adiponectina apresentou correlação com a pontuação 

obtida no escore de risco de Framingham (r = -0,4; p < 0,05) e com a pontuação obtida pelo ATP 

IV (r = -0,4; p < 0,05). 
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Tabela 13. Concentração sérica de adiponectina, leptina e razão adiponectina/leptina, segundo 

grupo de intervenção e classificação do risco cardiovascular pelo ATP IV. São Paulo, 2015.  

Variável 
Grupo ω-3 (n=30) 

p 
Placebo (n=30) 

P 
T0 T8 T0 T8 

Adiponectina             

ATP IV_ < 7,5% 15,6(10,4) 20,4(14,5) 0,014 19,7(10,7) 20,5(11,4) 0,691 

ATP IV_ > 7,5% 14,8(10,8) 14,4(7,6) 0,858 17,4(9,7) 16,9(9,9) 0,809 

Leptina             

ATP IV_ < 7,5% 44,7(29,8) 54(38,2) 0,056 70,4(47,5) 70,9(53,6) 0,941 

ATP IV_ > 7,5% 40,2(59,2) 53,8(74,7) 0,008 53,8(51,8) 58,1(55) 0,653 

Adiponectina/leptina             

ATP IV_ < 7,5% 0,9(1,9) 1,2(2,6) 0,163 1,3(3,3) 1,5(3,6) 0,164 

ATP IV_ > 7,5% 1,3(1,4) 0,9(0,8) 0,055 0,9(1,2) 0,6(1) 0,109 

ATP IV: Adult Treatment Panel IV. Classificação: <7,5% foi considerado risco baixo e >7,5%, 

risco aumentado. Valores apresentados em média e desvio-padrão. Comparação entre os tempos 

pelo teste t-pareado. Comparação entre grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-

Whitney, segundo distribuição da variável. Valores com significância estatística entre T0 e T8 

estão apresentados em negrito.  

 

 

5.5.2 Efeito da Adiponectina Basal na Resposta à Suplementação com ω-3 

 

 Visando a identificar a possível influência da concentração basal de adiponectina na 

resposta à suplementação com ω-3, o grupo que recebeu ω-3 foi estratificado segundo percentil 

75 de concentração sérica de adiponectina no momento basal. Os indivíduos foram dividos em 

dois grupos: adiponectina <p75, com concentração mínima de 1,6 µg/mL e máxima de 15,5 

µg/mL), e adiponectina ≥p75, com concentração mínima de 17,2 µg/mL e máxima de 42,6 µg/mL. 

Ambos os grupos foram semelhantes quanto à média de idade (52 anos), o IMC no T0 (29,0 

kg/m²) e o percentual de gordura corporal no T0 (33%). Após a suplementação, indivíduos que 

tinham menores concentrações basais de adiponectina apresentaram maior redução de colesterol 
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total, LDL, LDL/HDL, LDL/Apo B e LDL(-), enquanto aqueles com maior concentração de 

adiponectina basal tiveram redução ainda maior de LDL(-) (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Perfil bioquímico do grupo ω-3, segundo tempo e percentil 75 da concentração sérica 

de adiponectina no momento basal. São Paulo, 2015. 

Variável 
Adiponectina (<p75) 

p 
Adiponectina (≥p75) 

p 
T0 T8 T0 T8 

TAG (mg/dL) 147 (81) 106 (50) <0,001 147 (86) 121 (86) <0,001 

CT (mg/dl) 209 (28) 178 (34) <0,001* 189 (38) 183 (40) 0,082 

LDL (mg/dl) 144 (28) 116 (32) <0,001* 124 (35) 117 (38) 0,023 

HDL (mg/dl) 36 (8) 41 (9) 0,003 37 (10) 42 (11) 0,002 

TAG/HDL 4 (2,5;6) 2 (1,5;4) 0,001 3 (2;8,3) 2 (1;6,3) 0,009 

CT/HDL 6 (5;7) 5 (4;5) 0,000 5 (4;7,3) 4 (3;6,3) 0,010 

LDL/HDL 4 (4;5) 3 (2;4) <0,001* 3 (2;5) 3 (2;4,3) 0,059 

Apo AI (mg/dL) 122 (15) 125 (17) 0,272 131 (25) 131 (22) 0,007 

Apo B (mg/dL) 104 (22) 111 (26) 0,055 93 (20) 98 (21) 0,063 

HDL/Apo AI 0,29 (0,05) 0,33 (0,05) 0,001 0,28 (0,06) 0,32 (0,07) 0,001 

LDL/Apo B 1,43 (0,34) 1,05 (0,21) <0,001* 1,33 (0,20) 1,18 (0,18) 0,018 

LDL(-) (U/L) 6 (3;15) 4 (2;13) 0,013* 6 (3;19) 3 (2;11) 0,007 

Anticorpo LDL(-) 

(mU/L) 7 (2,4;11,5) 8 (2,6;11,1) 0,754 11 (5;12) 10 (6,3;12) 0,878 

NEFAS (mEq/dL) 0,6 (0,2) 0,5 (0,3) 0,271 0,7 (0,3) 0,6 (0,3) 0,065 

Glicose (mg/dl) 100 (92,5;112) 99 (93;105,5) 0,387 92 (88,5;97,5) 91 (80;101) 0,683 

Insulina (µlU/mL) 19,1 (9,2) 17,0 (5,0) 0,322 17,8 (9,5) 17,9 (7,6) <0,001 

HOMA-IR 4,7 (2,2) 4,3 (1,4) 0,349 4,2 (2,4) 4,2 (2,0) 0,001 

Adiponectina 

(µg/mL) 9,8 (3,9) 13,5 (8,2) 0,015 29,0 (7,7) 31,2 (12,2) 0,553 

TAG: triacilgliceróis; CT: colesterol total; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: 

lipoproteína de alta densidade; LDL(-): LDL eletronegativa; NEFAS: ácidos graxos não 

esterificados; HOMA-IR: índice de resistência à insulina; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: 

ácido docosahexaenoico.Valores apresentados em média (dp) para variáveis com distribuição 

paramétrica e mediana (p25;p75) para variáveis com distribuição não-paramétrica. Comparação 

entre os tempos pelo teste t-pareado ou Wilcoxon, segundo a distribuição. Comparação entre 

grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-Witney, segundo a distribuição. 

Valores com significância estatística entre T0 e T8 estão apresentados em negrito. * p < 0,05, 

quando comparado <p75 (T8-T0) versus ≥p75 (T8-T0). 

 

 



60 

 

5.5.3 Efeito da Variação na Concentração de Adiponectina na Resposta à Suplementação com ω-

3 

 

 Os indivíduos também foram estratificados segundo o percentil 75 da variação da 

concentração sérica de adiponectina: grupo ∆ (T8-T0) adiponectina <p75, com variação mínima 

de -12,9 µg/mL e máxima de 7,8 µg/mL) e grupo ∆ (T8-T0) adiponectina ≥p75, com variação 

mínima de 9,0 µg/mL e máxima de 31,0 µg/mL. O primeiro grupo apresentou idade média de 53 

(8) anos e o segundo, de 47,6 (11) anos. Após estratificação, os indivíduos com maior variação 

(>p75) da concentração sérica de adiponectina apresentaram redução significativa da glicose de 

jejum (Tabela 15). 
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Tabela 15. Perfil bioquímico do grupo ω-3, segundo tempo e percentil 75 da variação (∆) da 

concentração sérica de adiponectina. São Paulo, 2015. 

Variável 
∆ (T8-T0) Adiponectina <p75 

p 
∆ (T8-T0) Adiponectina ≥p75 

p 
T0 T8 T0 T8 

TAG (mg/dL) 149(89) 116(64) 0,003 139(60) 92(46) 0,005 

CT (mg/dl) 202(33) 176(33) <0,001 211(30) 193(38) 0,063 

LDL (mg/dl) 137(33) 113(31) <0,001 146(27) 129(38) 0,099 

HDL (mg/dl) 36(8) 39(8) 0,008 38(10) 46(12) 0,023 

TAG/HDL 4(2;6,5) 3(2;4,5) 0,001 3(2;7) 2(1;3,5) 0,016 

CT/HDL 6(5;7) 5(4;5,5) <0,001 5(4,5;7,5) 4(3;5) 0,010 

LDL/HDL 4(3;5) 3(2;4) <0,001 4(3;5) 3(2;4) 0,039 

Apo AI (mg/dL) 123(15) 124(16) 0,744 129(28) 138(22) 0,269 

Apo B (mg/dL) 103(22) 109(26) 0,102 96(23) 103(21) 0,247 

HDL/Apo AI 0,3(0,1) 0,3(0,1) 0,002 0,3(0,04) 0,3(0,1) 0,003 

LDL/Apo B 1,3(0,3) 1(0,2) <0,001 1,6(0,4) 1,2(0,2) 0,046 

LDL(-) (U/L) 6(3,6;17) 6(2;13) 0,003 4(2,3;18) 3(2;11) 0,051 

Anticorpo LDL(-) 

(mU/L) 
8(4,1;12) 8(4,7;11) 0,871 11(2,4;12) 10(2,8;12) 0,374 

NEFAS (mEq/dL) 0,6(0,3) 0,5(0,3) 0,310 0,7(0,3) 0,6(0,3) 0,367 

Glicose (mg/dl) 97(92;110) 100(92;106) 0,789* 94(86,5;108) 89(82;98) 0,050 

Insulina (µlU/mL) 18(6) 18(5) 0,982 22(15) 17(7) 0,336 

HOMA-IR 4,4(1,7) 4,4(1,5) 0,847 5,1(3,6) 3,8(1,7) 0,266 

TAG: triacilgliceróis; CT: colesterol total; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: 

lipoproteína de alta densidade; LDL(-): LDL eletronegativa; NEFAS: ácidos graxos não 

esterificados; HOMA-IR: índice de resistência à insulina; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: 

ácido docosahexaenoico.Valores apresentados em média (dp) para variáveis com distribuição 

paramétrica e mediana (p25;p75) para variáveis com distribuição não-paramétrica. Comparação 

entre os tempos pelo teste t-pareado ou Wilcoxon, segundo a distribuição. Comparação entre 

grupos pelo teste t para amostras independentes ou Mann-Witney, segundo a distribuição. 

Valores com significância estatística entre T0 e T8 estão apresentados em negrito. * p < 0,05, 

quando comparado <p75 (T8-T0) versus ≥p75 (T8-T0).  
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6 DISCUSSÃO 

 

Os principais efeitos da suplementação com ω-3 observados no presente estudo incluíram 

a diminuição do percentual de gordura corporal e o aumento da concentração sérica de 

adiponectina, sobretudo naqueles com risco cardiovascular aumentado. Ainda, indivíduos com 

baixa concentração basal de adiponectina apresentaram maiores benefícios da suplementação 

com ω-3, pois reduziram colesterol total, LDL, LDL/HDL, LDL/APO B e LDL(-), enquanto 

aqueles com alta concentração basal de adiponectina apresentaram redução na LDL(-). 

Indivíduos com maior variação na concentração de adiponectina apresentaram maior redução na 

glicemia após a suplementação. Os resultados deste estudo mostraram que a suplementação com 

ω-3 promoveu aumento de 4,4 pontos percentuais no DHA plasmático, equivalente a um aumento 

de 72%.  

Estudos experimentais têm mostrado perda de peso (LIU et al, 2015) e redução da gordura 

corporal após suplementação com ω-3 (WANG et al, 2002). Estudos sugerem que esses ácidos 

graxos apresentam o mesmo efeito em humanos, sobretudo quando seu consumo é usado como 

coadjuvante de outros tratamentos para a perda de peso; mas esses resultados são ainda 

conflitantes (KABIR et al, 2007; DEFINA et al, 2011; HOWE et al, 2014). No presente estudo, 

observamos que a suplementação com ω-3 levou à redução da gordura corporal, sobretudo em 

mulheres e em indivíduos com percentual de gordura classificado como normal ou acima do 

normal. Esse efeito pode ter sido mediado pelo aumento da expressão de genes envolvidos na 

oxidação lipídica e pela diminuição da expressão de genes relacionados à lipogênese (FLACHS 

et al., 2005; MORI et al., 2007; LOTTENBERG, 2009). 
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Outro dado que observamos e que possui resultados conflitantes na literatura (BUENO et 

al, 2008; STIRBAN et al, 2013) foi o aumento da concentração da adiponectina após intervenção 

com ω-3. WU et al. (2013), em meta-análise baseada em 14 ensaios clínicos randomizados, 

mostraram diferença significativa de apenas 0,37µg/mL na concentração de adiponectina no 

plasma após suplementação com óleo de peixe. RIZZA et al. (2009) suplementaram 50 adultos 

saudáveis, filhos de pais diabéticos, com 2,0 g de ω-3 durante 12 meses. Os autores observaram 

aumento de 1,7 µg/mL (equivalente a 22%) na concentração de adiponectina nesses indivíduos. 

MOSTOWIK et al. (2013), em seu estudo com pacientes apresentando doença arterial 

coronariana estável, observaram aumento de 13% na concentração de adiponectina após 

suplementação com 1,0g de ω-3 durante quatro semanas. Em nosso estudo, o grupo ω-3 mostrou 

aumento de 3,4 µg/mL após dois meses de intervenção, o que corresponde a um aumento de 23% 

em relação à concentração basal.  

Esse aumento na concentração de adiponectina pode ter colaborado para a redução da 

gordura corporal, pois a adiponectina ativa o receptor ativado pelos proliferadores de 

peroxissoma-alfa (PPARα), fatores de transcrição que promovem a expressão de acilCoA 

oxidase, que participa do processo de oxidação dos ácidos graxos, e de proteínas desacopladoras 

mitocondriais, que, por sua vez, promovem a fosforilação oxidativa sem formação de adenosina 

trifosfato, com dissipação de energia na forma de calor, aumentando o gasto energético (Maia-

Fernandes et al, 2008; Yamauchi et al, 2014). 

Diversos mecanismos podem estar envolvidos no aumento observado na concentração de 

adiponectina do grupo ω-3. O primeiro refere-se ao fato de que a concentração de adiponectina é 

inversamente proporcional ao percentual de gordura corporal (ARITA et al, 1999). Apesar do 

aumento no peso, indivíduos que consumiram ω-3 apresentaram redução da gordura corporal. 
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Assim, a redução da gordura corporal poderia levar ao aumento da concentração de adiponectina 

e esta, por sua vez, poderia influenciar ainda mais na redução da massa gorda. 

Outro potencial mecanismo para o aumento da adiponectina envolve a diminuição da 

produção de TNF-α e IL-6 (SIMOPOULOS, 2004), por inibição da IkB-α. Essa proteína 

inibidora fica ligada ao fator nuclear kappa B (NF-kB), principal fator de sinalização da 

inflamação (BERGQVIST et al, 2008). Quando a IkB-α é fosforilada, ela é ubiquitinizada e, 

consequentemente, degradada, desligando-se do NF-kB. Este fator, então, migra para o núcleo da 

célula, promovendo a transcrição de genes cuja transcrição depende do NF-kB, como TNF alfa e 

IL-6. Essas citocinas suprimem o promotor do ADIPOQ, inibindo a expressão e secreção de 

adiponectina (SIMOPOULOS, 2004; GUIMARÃES et al, 2007). Como ω-3 impede que a IkB-α 

seja fosforilada (NOVAK et al, 2003), o NF-kB não migra para o núcleo, reduzindo, 

consequentemente, a inibição da síntese de adiponectina.   

Um outro mecanismo envolve a ativação dos PPAR-γ. O ω-3 é um ligante natural do 

PPAR-γ (FERRÉ, 2004). Ao ligar-se a esse receptor, ω-3 desliga o correpressor do PPAR-γ; com 

isso, um coativador é ligado ao PPAR-γ e este então migra para o núcleo, promovendo a síntese 

de genes-alvo, como o da adiponectina (MAIA-FERNANDES et al., 2008). 

Embora os estudos mostrando o papel modulador das vias de sinalização por meio do ω-3 

sejam crescentes, o papel do ω-3 mais bem descrito na literatura envolve a redução de 

triacilgliceróis e do colesterol. Um dos principais mecanismos parece estar associado à inibição 

da maturação da proteína ligadora do elemento regulado por esterol (SREBP), envolvida na 

síntese de ácidos graxos (SREBP-1c) e colesterol (SREBP-2) (BROWN e GOLDSTEIN, 1997; 

WORGALL et al, 1998; DENG et al, 2002).  
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Nossos resultados mostraram que o ω-3 reduziu colesterol total, triacilgliceróis, LDL, 

HDL, TAG/HDL, CT/HDL, LDL/HDL, LDL/APO B e LDL(-), e aumentou HDL e a relação 

HDL/APO AI; porém, esse efeito não foi superior ao observado no grupo placebo. Os 

participantes deste estudo apresentavam elevada prevalência de fatores de risco cardiovascular, 

confirmados pelo uso de medicamentos. É possível que o efeito do ω-3 não tenha sido 

suficientemente robusto para superar o efeito das drogas, sobretudo estatinas e fibrato, utilizados 

por mais de 25% da amostra total.  

Entretanto, ao avaliar a influência da concentração basal de adiponectina na resposta à 

suplementação com ω-3, observamos que indivíduos com menores concentrações apresentaram 

maior redução de colesterol total, LDL, LDL/HDL e LDL/APO B, enquanto aqueles com maior 

concentração basal de adiponectina reduziram mais a LDL(-).  

Além da influência do ω-3 sobre a SREBP, outro mecanismo que pode explicar esses 

resultados envolve o aumento da adiponectina sérica que, por sua vez, ativa o PPARα. A ativação 

desse receptor aumenta a captação de ácidos graxos, a esterificação intracelular e a β-oxidação 

mitocondrial, o que diminui ácidos graxos livres (ALSALEH et al., 2012).  

Observamos, ainda, variação significativa na concentração sérica de adiponectina. Esse 

aumento é compatível com a redução da gordura corporal e a melhoria da resistência insulínica. 

Estudos mostram que ω-3 e adiponectina mantêm ações conjuntas que podem favorecer um 

melhor perfil cardiometabólico. Além disso, ω-3 e adiponectina atuariam como agonistas na 

ativação da AMP-k e dos PPARα, o que promoveria aumento da oxidação lipídica e da utilização 

da glicose que, somado à diminuição da gliconeogênese, levaria o indivíduo a apresentar maior 

sensibilidade à insulina (YAMAUCHI et al., 2002; ALSALEH et al., 2011). 
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Quanto ao perfil inflamatório, estudos mostram que o ω-3 pode reduzir processos 

inflamatórios. O ω-6 é precursor de eicosanoides de série par, mediadores envolvidos em reações 

intensas da inflamação (como agregação plaquetária, vasoconstrição e produção de outros 

mediadores). Por outro lado, o ω-3 é precursor de eicosanoides de série ímpar, que possuem 

papel inflamatório menos potente, atenuando o processo inflamatório (FALLON e ENIG, 2001). 

De fato, no grupo ω-3 observamos diminuição de IL-4, IL-6, IL-8, INF-γ, MCP1 e TNF-α, todos 

com ação proinflamatória; já a IL-10, citocina com ação anti-inflamatória, teve sua concentração 

aumentada no grupo ω-3. Entretanto, essas diferenças não foram significativas ao compararmos o 

grupo ω-3 com o grupo placebo, o que pode ter ocorrido devido ao tamanho da amostra para 

essas análises, uma vez que utilizamos apenas uma subamostra. 

Além disso, considerando que quase 90% da concentração plasmática de adiponectina 

pode ser influenciada por fatores genéticos (CESARI et al., 2007), uma potencial limitação deste 

estudo foi não considerar variações genéticas dos indivíduos como potenciais determinantes da 

resposta à suplementação. NELSON et al. (2007) avaliaram se a suplementação com w-3, sob 

forma de ácido linolênico proveniente de óleo de linhaça, aumentava a concentração de 

adiponectina e a sensibilidade insulínica em adultos saudáveis. Os autores também investigaram 

se variações no ADIPOQ influenciavam a resposta à suplementação. A intervenção durou oito 

semanas de suplementação com ácido α-linolênico, sob a forma de cápsulas de óleo de linhaça e 

cuja dose foi calculada individualmente, correspondendo a aproximadamente 10g por dia (5% da 

energia total consumida/dia). Ao contrário do esperado, o grupo intervenção (n=30) teve 

diminuição da adiponectina plasmática após a suplementação quando comparado ao grupo 

controle (n=27), independentemente do genótipo. Não houve variação na sensibilidade insulínica 

em nenhum dos grupos. No presente estudo, apesar de os aspectos genéticos não terem sido 
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avaliados, a estratificação da amostra segundo concentração de adiponectina mostrou que o status 

basal dessa adipocitocina pode influenciar a resposta à suplementação com ω-3 de origem 

marinha. 

Ao avaliarmos se a variação (T8-T0) da concentração de adiponectina influenciou na 

resposta à suplementação com ω-3, observamos que aqueles indivíduos que apresentaram maior 

variação tiveram redução da glicemia de jejum. De fato, a adiponectina ativa a AMP-K no 

músculo esquelético, promovendo a translocação dos transportadores de glicose tipo 4 (GLUT4), 

favorecendo a entrada de glicose na célula. Além disso, a adiponectina inibe as enzimas 

fosfoenolpiruvato carboxicinase e glicose-6-fosfatase, fundamentais para a gliconeogênese. Com 

maior captação e menor produção de glicose, a glicemia é então reduzida (MAIA-FERNANDES 

et al, 2008; YAMAUCHI et al, 2014). 

Apesar do aumento da adiponectina sérica nos indivíduos do grupo ω-3, pode ser 

necessário maior tempo de avaliação para observar todas as mudanças que essa adipocitocina 

pode provocar no perfil cardiometabólico. Desse modo, sugere-se que a concentração de 

adiponectina seja monitorada em estudos que avaliem desfechos cardiovasculares fatais e não 

fatais; pois indivíduos com baixa concentração de adiponectina poderão apresentar maiores 

alterações metabólicas, aumentando o risco cardiometabólico, e nossos resultados mostraram que 

esses indivíduos seriam aqueles potencialmente mais beneficiados pela suplementação com ω-3.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A suplementação com ω-3 melhora o perfil cardiometabólico e aumenta a concentração 

sérica de adiponectina em indivíduos com fatores de risco cardiovascular.  

Indivíduos com baixa concentração basal de adiponectina são mais beneficiados pela 

ingestão desses ácidos graxos sobre o perfil lipídico, enquanto aqueles com maior concentração 

basal de adiponectina apresentam melhoria do perfil oxidativo. 

Indivíduos que apresentam maior aumento da concentração de adiponectina melhoram o 

metabolismo glicídico. 
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ANEXO 1. Aprovação pelos Comitês de Ética do Hospital Universitário e da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 
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ANEXO 2. Critérios de Classificação do Escore de Risco de Framingham 

Pontuação dos fatores de risco para doenças cardiovasculares em homens e mulheres  

Pts 
Idade, anos HDL Colesterol total PAS não tratada PAS tratada Fumo DM 

M H M H M H M H M H M H M H 

-3             < 120 < 120             

-2     60+ 60+                     

-1     50-59 50-59         <120 <120         

0 30-34 30-34 45-49 45-49 < 160 < 160 120-129 120-129     N N N N 

1     35-44 35-44 160-199 160-199 130-139 130-139             

2 35-39 35-39 < 35 < 35   200-239 140-149 140-159 120-129 120-129         

3         200-239 240-279   160+ 130-139 130-139 S     S 

4 40-44       240-279 280+ 150-159     140-159   S S   

5 45-49 40-44     280+   160+   140-149 160+         

6   45-49             150-159           

7 50-54               160+           

8 55-59 50-54                         

9 60-64                           

10 65-69 55-59                         

11 70-74 60-64                         

12 75+ 65-69                         

13                             

14   70-74                         

15   75+                         

Pts: Pontos; M: mulher; H: homem; HDL: lipoproteína de alta densidade; PAS: pressão arterial 

sistólica; DM: diabetes mellitus. 

Fonte: D`AGOSTINO et al., 2008; MOSCA et al., 2011. 
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Porcentagem de risco de doenças cardiovasculares para homens e mulheres  

SEXO FEMININO SEXO MASCULINO 

Pontos Risco (%) Pontos Risco (%) Pontos Risco (%) Pontos Risco (%) 

≤-2 <1 10 6,3 ≤-3 or less <1 9 7,9 

-1 1 11 7,4 ≤-2 1,1 10 9,4 

0 1,1 12 8,6 -1 1,4 11 11,2 

1 1,5 13 10 0 1,6 12 13,2 

2 1,8 14 11,6 1 1,9 13 15,6 

3 2,1 15 13,5 2 2,3 14 18,4 

4 2,5 16 15,6 3 2,8 15 21,6 

5 2,9 17 18,1 4 3,3 16 25,3 

6 3,4 18 20,9 5 3,9 17 29,4 

7 3,9 19 24 6 4,7 18+ >30 

8 4,6 20 27,5 7 5,6     

9 5,4 21+ >30 8 6,7     

Fonte: D`AGOSTINO et al., 2008; MOSCA et al., 2011. 
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ANEXO 3. Questionário de Atividade Física Habitual 

Formulário a ser aplicado nos momentos: T0 e T8 

 

 
Nome:________________________________________________________________________________Reg:__________ 

Data:___/___/___ 

 
Nos últimos doze meses:      

ATIVIDADE FÍSICA OCUPACIONAL 

1. Qual tem sido sua principal ocupação? 

       _____________________________________________ 

1  3  5 

2. No trabalho o Sr(a) senta: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre         
1 2 3 4 5 

3. No trabalho o Sr(a) fica em pé: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre   

1 2 3 4 5 

4. No trabalho o Sr(a) anda: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre         
1 2 3 4 5 

5. No trabalho o Sr(a) carrega carga pesada: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / sempre         

1 2 3 4 5 

6. Após o trabalho o Sr(a) carrega carga pesada: 

muito freqüentemente /  freqüent. / algumas vezes / raramente / nunca 
5 4 3 2 1 

7. No trabalho o Sr(a) sua: 

muito freqüentemente /  freqüent. / algumas vezes / raramente / nunca     

5 4 3 2 1 

8. Em comparação com outros da sua idade, o Sr(a) pensa que seu trabalho é fisicamente: 

muito mais pesado / mais pesado / tão pesado quanto / mais leve / muito mais leve 
5 4 3 2 1 

Escore de AFO   

EXERCÍCIO FÍSICO NO LAZER 

9. O Sr(a) pratica ou praticou esporte ou exercício físico nos últimos 12 meses:         Sim / 

Não 

9.1 Qual esporte ou exercício você pratica ou praticou mais freqüentemente? 
_______________________________ 

9.2 Quantas horas por semana?  <1     1-2      2-3      3-4     >4 

9.3 Quantos meses por ano?       <1     1-3      4-6      7-9     >9 

9.4 Se você faz ou fez um segundo esporte ou exercício físico, qual o 

tipo?________________________________________ 

9.5 Quantas horas por semana?  <1    1< 2     2<3     3-4     >4 
9.6 Quantos meses por ano?   <1     1-3      4-6      7-9      >9 

      9.7 Resultado Final da Questão 9                                              0 

 

 

 
1 

1 

1 

 

1 

1 
1 

1 

 

 

 
 

2 

2 

 

 

2 
2 

2 

 

 

 
3 

3 

3 

 

3 

3 
3 

3 

 

 

 
 

4 

4 

 

 

4 
4 

4 

 

 

 
5 

5 

5 

 

5 

5 
5 

5 

10. Em comparação com outros da sua idade o Sr(a) pensa que sua atividade física durante as 

horas de lazer  é:  
muito maior / maior / a mesma / menor / muito menor 

5 4 3 2 1 

11. Durante a horas de lazer o Sr(a) sua: 

muito freqüentemente / freqüentemente / algumas vezes / raramente / nunca    
 

5 4 3 2 1 

12. Durante as horas de lazer o Sr(a) pratica esporte ou exercício físico: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente          

1 2 3 4 5 

Escore de EFL   

ATIVIDADE FÍSICA DE LAZER E LOCOMOÇÃO 

13. Durante as horas de lazer o Sr(a) vê televisão: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente           
1 2 3 4 5 

14. Durante as horas de lazer o Sr(a)  anda: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente           

1 2 3 4 5 

15. Durante as horas de lazer o Sr(a)  anda de bicicleta: 

nunca / raramente / algumas vezes / freqüentemente / muito freqüentemente      
1 2 3 4 5 

16.Durante quantos minutos por dia o Sr(a)  anda a pé ou de bicicleta indo e voltando do 

trabalho, escola ou compras? 

 <5  /  5-15  /  16-30  /  31-45  /   >45 

1 2 3 4 5 

Escore de ALL   

17. Somatória Total  dos Pontos       

18. ESCORE TOTAL      
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APÊNDICE 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Saúde Pública e Hospital Universitário 

Av. Dr. Arnaldo, 715 – CEP 01246-904 – São Paulo – Brasilcoep@fsp.usp.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: Propriedades físico-químicas da LDL e 

da HDL, marcadores cardiometabólicos e oxidativos podem ser modulados pelo consumo de ômega-3, ômega-

6 e ômega-9 em indivíduos com risco cardiovascular intermediário? 

O motivo que nos leva a estudar esses pacientes é o fato de que as doenças do coração e das veias são um dos 

principais problemas de Saúde Pública no mundo, sendo provável que os hábitos alimentares mudem a ocorrência 

dessas doenças. A pesquisa se justifica pela necessidade de avaliar o efeito do consumo de diferentes tipos de 

gordura sobre os fatores de risco (colesterol alto, pressão e outros parâmetros clínicos e laboratoriais). Portanto, o 

objetivo desse projeto é avaliar o efeito do consumo de cápsulas de ômega-3, ômega-6 ou ômega-9 sobre fatores de 

risco cardíacos de indivíduos sob atendimento ambulatorial. O procedimento de coleta de material será da seguinte 

forma: será coletada uma amostra de sangue e também serão aplicados questionários para avaliar seu nível 

socioeconômico, clinico, nível de atividade física habitual e sua dieta. Esses questionários serão aplicados em três 

momentos (Basal, 4 semanas e 8 semanas). Após a coleta dos dados basais, cada indivíduo será incluído 

aleatoriamente num dos quatro grupos de intervenção (Ômega-3, Ômega-6, Ômega-9, Controle).    

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: Existem desconfortos e riscos mínimos que envolvem mudanças 

no hálito, coceira e eventualmente pequeno aumento no tempo necessário para parar um sangramento. Além disso, 

pequenas manchas no local de punção, relacionada a coleta de sangue. Entretanto, esses desconfortos se justificam 

pelo beneficio que essa pesquisa trará se identificarmos o papel desses ácidos graxos nos fatores de risco para doença 

do coração. O risco com a intervenção é considerado mínimo, pois as gorduras a serem fornecidas já fazem parte do 

hábito alimentar da população brasileira. Além da disponibilização de meios de contato 24h com a equipe de 

pesquisadores, ao término do estudo, você receberá os resultados de todos os exames, assim como será oferecida 

orientação nutricional verbal e documentada de modo a permitir que você incorpore a melhor intervenção ao seu 

hábito alimentar. 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA: Em caso de algum efeito adverso a sua saúde, os 

pesquisadores devem ser avisados imediatamente e esses darão orientação e assistência clínica e nutricional a você. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO: Você será 

esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

mailto:asscol@fsp.usp.br
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O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões éticos de sigilo. Os resultados dos exames clinicos e 

laboratoriais não serão revelados. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste 

consentimento informado será arquivada no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo e outra será fornecida a você. 

RESSARCIMENTO: A participação no estudo não acarretará custos para você e não será oferecida nenhuma 

compensação financeira adicional. Os eventuais gastos com transporte serão ressarcidos a você e ao término de cada 

etapa será oferecido gratuitamente um lanche, pois em todos os dias de coleta você precisará vir ao hospital em 

jejum.    

DECLARAÇÃO DA(O) PARTICIPANTE: Eu, _______________________________________, CPF n° 

_______________, fui informada(o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações ou desistir de participar desta pesquisa 

se assim o desejar. A professora coordenadora do estudo Profa. Dra. Nagila Raquel Teixeira Damasceno ou um dos 

membros da equipe certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Em caso de dúvidas poderei chamar qualquer membro da equipe ou a coordenadora do estudo Profa. Dra. 

Nágila Raquel Teixeira Damasceno nos telefones (11) 3061-7865, 3091 9538, ou entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública (telefones 3061 7779 ou 3061 7742)  ou o Comitê de Ética do 

Hospital Universitário (telefones 3091 9457 3091 9479) da Universidade de São Paulo.  

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Nome Assinatura do Participante Data 

Nome Assinatura do Pesquisador Data 

Nome Assinatura da Testemunha Data 
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APÊNDICE 2. Diário do Participante 
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APÊNDICE 3. Formulário de Identificação e Avaliação Socioeconômica e de Saúde do 

Paciente 

 

 (   ) HU REG:  

A0 Data:      /     /   A1Retorno:     /     /    

 A1.1Retorno:       /       / 

A2 Nome: A3Data de Nasc.:     /     / 

Endereço: 

Bairro: CEP:  

Cidade: Telefone Res:  

Telefone Recado: Telefone Celular: 

A4 Sexo:   1(   )M     2(   )F A5 Idade: A6 ERF: 

A7 Raça:   1(   ) Branco    2(   ) Negro       3(   ) Pardo        4(   ) Amarelo         5(   ) Indígena 

A8 Estado Civil:   1(   ) Solteiro     2(   ) Casado   3(   ) Viúvo   4(   ) Divorciado    5(   ) Outros 

A9 Trabalha atualmente: 1(    ) SIM       2(    ) NÃO      3(   ) Aposentado       4(     ) Outros:_______________ 

A10 Profissão:____________________________ 

A11 Escolaridade:  1(   ) Analfabeto                                                 5(    ) Ensino Médio Completo 

                              2(   ) Ensino Fundamental Incompleto                6(    ) Ensino Superior Incompleto 

                              3(   ) Ensino Fundamental Completo                 7(    ) Ensino Superior Completo 

                              4(   ) Ensino Médio Incompleto                         9(    ) Outros:____________________ 

A12 Quantas pessoas moram na sua casa?___________________A13 Quantas crianças?______________ 

A14 Renda média mensal:         1(   ) Menos que 1 SM     3(   ) Entre 6 e 10 SM 

                                     2(   ) Ente 1 e 5 SM          4(   ) Mais que 10 SM 

A15 Fumante: 1(    ) SIM     2(    ) NÃO 

A16Consome bebida alcoólica:  1(    ) SIM     2(    ) NÃO 

A17Tipos de bebidas alcoólicas mais consumidas: 1(   ) Cerveja             3(   ) Cachaça        5(   ) Vinho tinto     

                                                                                2(   ) Vinho branco    4(   ) Outras:___________________ 

A18Freqüência de Consumo:   1(   ) Diário   2(   ) Semanal:______   3(   ) Mensal:______   4(   ) Menos de 

1x/mês  

A19Quantidade de bebida alcoólica ingerida no intervalo acima? __________________________________ 
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A20Consumo de outros tipos de drogas: 1(    ) SIM     2(    ) NÃO  

A21Qual (s):__________________________ 

A22Possui alguma doença?  1(    ) SIM     2(    ) NÃO      

A23Qual doença: 

1(   ) Diabetes  Mellitus                6(   ) Insuficiência Renal Crônica 

2(   )  Hipertensão Arterial            7(   ) Atresia Biliar 

3(   )  Hipotiroidismo                     8(   ) Doença Auto-Imune 

4(   ) Doença Hepática                   9(   ) Doença Coronariana 

5(   ) Outras     Qual (s)?________________________________________________ 

A24Diagnóstico Clínico de DAC ou equivalente:     1(    ) SIM     2(    ) NÃO 

A25Qual diagnóstico: 

1(   ) História de Infarto do Miocárdio      7(   ) Revascularização do Miocárdio 

2(   ) Angina     8(   ) Angioplastia 

3(   ) Alterações eletrocardiográficas isquêmicas 9(   ) Aterosclerose 

4(   ) Doença Arterial Periférica                10(   ) Aneurisma de Aorta Abdominal 

5(   ) Doença Arterial Carotídea (ataque isquêmico transitório ou Acidente Vascular Cerebral de origem 

carotídea ou obstrução da carótida >50%) 

6(   ) Diabetes Mellitus                                                  11(   ) Outros:___________________________________ 

A26 Fator de Risco para DAC:    1(    ) SIM     2(    ) NÃO 

A27 Qual fator de risco: 

1(   ) HAS (140/90 mmHg ou uso de anti-hipertensivo)   

2(   ) HDL baixo (< 40mg/ml) 

3(   ) LDL alto (>160mg/ml) 

4(   ) Colesterol Total (< 200mg/ml) 

5(   ) Idade (45 anos, homens; 55 anos, mulheres)                                                      

6(   ) História Familiar de DAC em parente de 1
o
. Grau (<55 anos, homens ou <65 anos, mulheres) 

 

Parâmetros Bioquímicos, coletados do Prontuário: 

 

Informações a serem coletadas no momento T=0 
 Valor (T=0) Data do Exame 

CT A28 A29 

HDL A30 A31 

VLDL A32 A33 

LDL A34 A35 

TG A36 A37 

Glicemia A38 A39 

PAS A40 A41 

PAD A42 A43 
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Avaliação clínica de seguimento:  

 

Formulário a ser aplicado nos momentos: T0 e T8 

A44 Fez algum tipo de cirurgia?  1(    ) SIM     2(    ) NÃO  

A45 Qual?__________________________________ 

A46 Quando?________________________________ 

A47 Está usando algum Medicamento e/ou Vitaminas?    1(    ) SIM     2(    ) NÃO 

A48 Qual: 

 1(   ) Estatinas                          4(   ) Ferro/Zinco 

 2(   ) Anti-hipertensivo            5(   ) Vitamina 

 3(   ) Outros      

A49 Qual(s)? ______________________________________ 

A50 Freqüência: ____________________________________ 

A51 Indicação: _____________________________________ 

A52 Usa Hormônio/Anticoncepcional?  1(    ) SIM     2(    ) NÃO 

A53 Qual? _________________________________ 

A54 Suplementos com alimentar ou fitoterápico ?    1(    ) SIM     2(    ) NÃO  

A55 Qual? _________________________________ 

A56 Já recebeu algum tipo de orientação Nutricional?    1(    ) SIM     2(    ) NÃO 

A57 Qual freqüência?  1(    ) Esporádica     2(    ) Mensal     3(    ) Trimestral     4(    ) Semestral    5(    ) Outras  

 

Parâmetros Clínicos e Antropométricos, coletados pelo pesquisador: 

 (T=0)   T=3M   T=6M   

 T0 T6 T12 T0 T6 T12 T0 T6 T12 

Altura A58   A69   A80   

Peso A59   A70   A81   

% MG/balan A60   A71   A82   

IMC A61   A72   A83   

CC A62   A73   A84   

Resistência A63   A74   A85   

Reactância A64   A75   A86   

% MG (BIA) A65   A76   A87   

%MM (BIA) A66   A77   A88   

PAS A67   A78   A89   

PAD A68   A79   A90   
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APÊNDICE 4. Recordatório Alimentar de 24h 

Formulário a ser aplicado nos momentos: T0 e T8 

NOME:_____________________________________________________________ 

TEL: _____________ 

ENTREVISTA: __/__/__     

DIA DA SEMANA:   (  )dom   (  )seg   (  )ter   (  )qua   (  )qui   (  )sex   (  )sáb 

 

Horário e Local Alimentos ou Preparações Quantidade Marca Comercial OBS 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

    

 Entrevistador: _________________ 

 Tempo da entrevista: ___________ 
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