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RESUMO 

TAKAARA, Daniela. Efeitos metabólicos do consumo de noz-pecã em adultos com 

obesidade: um ensaio controlado randomizado. 2020. 89 p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2020.  

Introdução: A literatura propõe que o consumo regular de nozes pode promover efeitos 

benéficos em marcadores de risco cardiovascular. A noz-pecã está entre as nozes mais 

comumente conhecidas e apresenta um perfil nutricional bastante interessante. No entanto, 

ainda não está completamente elucidada a relação entre noz-pecã e obesidade. Objetivo: avaliar 

os efeitos metabólicos do consumo de uma dieta enriquecida com noz-pecã, comparada a uma 

dieta controle em adultos com obesidade. Métodos: foi realizado um ensaio clínico controlado 

randomizado de seis semanas em adultos com obesidade. Os participantes foram alocados em 

dois grupos: grupo nozes e grupo controle. Os dois grupos receberam recomendações 

qualitativas para uma alimentação saudável. Além disso, o grupo nozes foi orientado a incluir 

30 gramas por dia de nozes-pecãs na alimentação durante as seis semanas de intervenção. 

Composição corporal, perfil lipídico, glicemia de jejum, resistência à insulina e estresse 

oxidativo foram avaliados antes e após a intervenção. Resultados: Vinte e quatro indivíduos 

foram analisados, treze no grupo nozes e onze no grupo controle. Peso corporal, índice de massa 

corporal, colesterol total, colesterol de lipoproteínas de alta e baixa densidade, triglicérides, 

glicemia de jejum e resistência à insulina não mostraram alterações estatisticamente 

significativas após a intervenção. Em relação aos parâmetros de estresse oxidativo, ambos os 

grupos apresentaram um aumento estatisticamente significativo da PON-1 após a intervenção, 

grupo nozes (p=0,001) e grupo controle (p=0,004). Além disso, foi observada uma redução 

estatisticamente significativa dos níveis TBARS no grupo nozes após a intervenção (p=0,020). 

No entanto, essas alterações (PON-1 e TBARS) não foram estatisticamente significativas na 

comparação entre os grupos (nozes e controle). Conclusão: Em comparação com a dieta 

realizada pelo grupo controle, a inclusão de 30 gramas por dia de nozes-pecãs na dieta do grupo 

nozes durante seis semanas não promoveu alterações estatisticamente significativas nos 

parâmetros metabólicos associados à obesidade avaliados. 

Palavras-chave: Nozes. Carya. Nozes-Pecãs. Obesidade.  

 

 



ABSTRACT 

 

TAKAARA, Daniela. Metabolic effects of pecan consumption in adults with obesity: a 

randomized controlled trial. 2020. 89 p. Thesis (Master Degree). Departament of Internal 

Medicine, Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.  

Background: The literature proposes that regular nut consumption can promote beneficial 

effects on cardiovascular risk markers. Pecan is among the most commonly known nuts and 

has a very interesting nutritional profile. However, the relationship between pecans and obesity 

is not yet fully elucidated. Objective: to evaluate the metabolic effects of consuming a diet 

enriched with pecans, compared to a control diet in adults with obesity. Methods: a six-week 

randomized controlled clinical trial was performed in adults with obesity. Participants were 

allocated into two groups: nuts group and control group. Both groups received qualitative 

recommendations for healthy eating. In addition, the nuts group was instructed to include 30 

grams per day of pecans in the diet during the six weeks of intervention. Body composition, 

lipid profile, fasting blood glucose, insulin resistance and oxidative stress were assessed before 

and after the intervention. Results: Twenty-four individuals were analyzed, thirteen in the nuts 

group and eleven in the control group. Body weight, body mass index, total cholesterol, high 

and low density lipoprotein cholesterol, triglycerides, fasting blood glucose and insulin 

resistance did not show statistically significant changes after the intervention. Regarding the 

oxidative stress parameters, both groups showed a statistically significant increase in PON-1 

after the intervention, the nuts group (p = 0.001) and the control group (p = 0.004). In addition, 

a statistically significant reduction in TBARS levels was observed in the nuts group after the 

intervention (p = 0.020). However, these changes (PON-1 and TBARS) were not statistically 

significant when comparing groups (nuts and control). Conclusion: In comparison with the diet 

performed by the control group, the inclusion of 30 grams per day of pecans in the diet of the 

nuts group for six weeks did not promote statistically significant changes in the metabolic 

parameters associated with obesity evaluated. 

 

Key words: Nuts. Carya. Pecans. Obesity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Obesidade 

 

A população mundial vem mostrando, nas últimas décadas, uma progressão relevante 

na prevalência da obesidade (CERDÓ et al., 2019). Esse aumento é decorrente, principalmente, 

de mudanças no estilo de vida das pessoas (SUNG; HO; WANG, 2018; BLÜHER, 2019). 

Diante desse cenário, o tratamento da obesidade e de suas comorbidades associadas gerou um 

aumento dos gastos na saúde (ROGERO; CALDER, 2018), tornando-a um desafio de saúde 

pública (IBARROLA-JURADO et al., 2013; UPADHYAY et al. 2018; ORTEGA et al., 2016).  

Segundo as estimativas globais da Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 

2016, mais de 650 milhões de adultos com idade igual ou superior a 18 anos apresentavam 

obesidade, aproximadamente 13% da população adulta (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020). Se a tendência observada pós ano de 2000 se mantiver até o ano de 

2025, a obesidade atingirá 18% dos homens adultos e ultrapassará 21% das mulheres adultas 

(NCD RISK FACTOR COLLABORATION et al., 2016).  

Ainda de acordo com a OMS, a obesidade é definida como um excesso de massa gorda 

que pode acarretar em consequências negativas à saúde, sendo identificada de forma mais 

frequente pelo índice de massa corporal (IMC) maior ou igual a 30 kg/m² (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2020). O uso isolado deste parâmetro para detectar obesidade não é 

totalmente preciso, mas utilizado apenas como uma medida inicial do estado nutricional 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020; CARBONE et al., 2019).  Dentre as limitações 

do IMC, encontra-se a impossibilidade de diferenciar a massa gorda da massa muscular 

(O'ROURKE, 2018). Apesar das limitações, este índice ainda parece ser um bom preditor 

clínico a nível populacional (ORTEGA et al., 2016; ELAGIZI et al., 2018).  

Deste modo, a obesidade pode ser considerada uma doença crônica, multifatorial 

(fatores genéticos, fisiológicos, psicológicos, comportamentais, ambientais e sociais), capaz de 

afetar todo o organismo (VERDILE, et al., 2015; BRAY et al., 2016; MAFORT et al., 2016; 

HAMMAD; JONES, 2017; UNAMUNO et al., 2018; SUGIZAKI; NAVES, 2018; ROGERO; 

CALDER, 2018). Esta patologia está associada a uma desproporção entre a ingestão e o gasto 

de energia, levando ao excesso de gordura corporal e, consequentemente, ao aumento do peso 

corporal (BRAY et al., 2016; UNAMUNO et al., 2018; HIGUERA-HERNÁNDEZ et al., 2018; 

BELFORT-DEAGUIAR; SEO, 2018). Assim, a oferta excessiva de nutrientes pode alterar a 

homeostase metabólica do organismo (BERTHA VEGA-ROBLEDO; RICO-ROSILLO, 



16 
 

2019). Anomalias no metabolismo lipídico, glicemia, resistência à insulina e inflamação 

favorecem a instalação de problemas cardiovasculares (ELIAS et al., 2017). 

Isto posto, a obesidade tem como característica um estado crônico de inflamação de 

baixo grau (NAKAMURA; FUSTER; WALSH, 2014; RUSSO; LUMENG, 2018; ROGERO; 

CALDER, 2018). Com a expansão patológica do tecido adiposo na obesidade, podem ocorrer 

algumas modificações neste tecido como angiogênese comprometida, hipóxia, fibrose, 

infiltração de macrófagos, aumento da liberação de ácidos graxos livres, secreção 

desequilibrada de adipocinas pró e anti-inflamatórias, aumento da secreção das adipocinas pró-

inflamatórias e redução das adipocinas anti-inflamatórias (ESSER et al., 2014; ENGIN, 2017; 

UNAMUNO et al. 2018; DLUDLA et al., 2019; HAUCK et al., 2019; HAFIDI et al., 2019; 

DEBARI; ABBOTT, 2020). Essa liberação desregulada de adipocinas parece ligar a obesidade 

às suas comorbidades associadas (ATAWIA et al., 2019). Dessa maneira, o tecido adiposo é 

composto não apenas de adipócitos e pré-adipócitos, mas também de outros tipos de células, 

como as células imunes e endoteliais (LEGEAY et al., 2015). Considerado, no passado, apenas 

um reservatório de energia, o tecido adiposo atualmente é visto como um órgão 

metabolicamente ativo com importantes funções endócrinas (LEHR et al., 2012; NEELAND; 

POIRIER; DESPRÉS, 2018; ATAWIA et al., 2019), secretando essas substâncias bioativas, 

denominadas adipocinas, que atuam na homeostase energética, sensibilidade à insulina e função 

cardiovascular (JUNG; CHOI, 2014; UNAMUNO et al., 2018).  

Apesar de ainda não estarem completamente determinados todos os fatores e 

mecanismos relacionados ao desenvolvimento de comorbidades associadas à obesidade, 

acredita-se que o estresse oxidativo aumentado nesta condição também esteja envolvido 

(MCMURRAY et al., 2016; RAMALINGAM et al., 2017; ENGIN et al., 2018; DLUDLA et 

al., 2019). O estresse oxidativo reflete um estado de desequilíbrio, em que a capacidade de 

eliminação de espécies reativas de oxigênio (EROs) é superada pela sua elevada produção 

(KAYAMA et al., 2015; WŁODARCZYK; NOWICKA, 2019). A geração descontrolada de 

EROs pode causar danos e comprometimento das funções de ácidos nucleicos, lipídios e 

proteínas (KAYAMA et al., 2015; MCMURRAY et al., 2016).  

Em contrapartida, o organismo apresenta antioxidantes enzimáticos, como a superóxido 

dismutase, catalase, glutationa peroxidase, paraoxonase; e não enzimáticos, como os 

flavonóides, glutationa, vitamina A, C e E, que atuam na erradicação de EROs, impedindo a 

ocorrência dos prejuízos oxidativos (LEE et al., 2012; PRIOR, 2015; MOLONEY; COTTER, 

2018; DE MELLO et al., 2018).  
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1.2 Alimentação e obesidade 

 

A atenção médica, o exercício físico e o gerenciamento das escolhas alimentares são 

algumas medidas utilizadas na prevenção e tratamento da obesidade (ATANASOV et al., 

2018). A alimentação constitui uma estratégia bastante interessante, pois tem a vantagem de 

gerar menos efeitos colaterais indesejáveis quando comparada ao uso de medicamentos 

(SUNG; HO; WANG, 2018; SALVADÓ et al., 2015) e apresenta um elevado custo-efetivo na 

redução desses problemas de saúde (HU; STAMPFER, 1999). A alimentação compõe um dos 

hábitos envolvidos no estilo de vida, sendo fundamental para a prevenção de doenças 

cardiovasculares (MAYHEW et al., 2016).  

Muitos fatores relacionados ao risco cardiometabólico, como o metabolismo energético, 

glicemia, insulina, lipoproteínas, inflamação e composição corporal sofrem a influência da 

qualidade do alimento consumido (MOZAFFARIAN, 2016). As calorias provenientes da 

alimentação podem gerar efeitos diferentes a longo prazo no peso corporal, dependendo do tipo 

de alimento do qual elas são provenientes (MOZAFFARIAN, 2016). 

Os alimentos provenientes de fontes naturais receberam importante atenção nos últimos 

anos devido à presença de componentes nutricionais que poderiam exercer algum efeito sobre 

o acúmulo de gordura corporal (SALVADÓ et al., 2015; LECUBE et al., 2017; SUNG; HO; 

WANG, 2018;  GENTILE et al., 2018). Sendo assim, o consumo de alimentos com ação 

antioxidante e anti-inflamatória para indivíduos com obesidade seria uma estratégia 

interessante, uma vez que tanto a inflamação como o estresse oxidativo encontram-se 

aumentados nesta patologia (LIU et al., 2013; ZHANG et al. 2015). 

Essa procura por alimentos mais saudáveis, a fim de prevenir doenças, proporcionou um 

melhor conhecimento a respeito de alimentos de origem vegetal e seus nutrientes (MOODLEY; 

KINDNESS; JONNALAGADDA, 2007).  Em nossa alimentação, não consumimos apenas um 

único nutriente, mas sim diversos nutrientes que interagem entre si em quantidades variadas 

(FATTORE; MASSA, 2018). Deve-se levar em consideração que, provavelmente, é a 

combinação desses componentes nutricionais dos alimentos que conferem os efeitos biológicos 

favoráveis à saúde (CHEN; BLUMBERG, 2008). Por isso, as recomendações alimentares mais 

recentes passaram a valorizar mais o alimento em sua totalidade ao invés de apenas um nutriente 

isoladamente (MOZAFFARIAN, 2016; NETTLETON et al., 2016, FATTORE; MASSA, 

2018). Essa forma de traduzir as diretrizes de alimentação facilita a compreensão do 

consumidor, gerando menos confusão (MOZAFFARIAN, 2016; NETTLETON et al., 2016). 

Muitas recomendações estão orientando a redução do consumo de alimentos processados e a 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexandra%20J.%20Mayhew&eventCode=SE-AU
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inclusão de alimentos naturais não transformados (ATANASOV et al., 2018). A relevância 

dessas orientações se deve ao fato de que o grau de processamento de um alimento pode alterar 

a sua composição nutricional (BRASIL, 2014).  

O novo guia alimentar para a população brasileira, lançado no ano de 2014, pelo 

Ministério da Saúde brasileiro, implementou uma nova classificação de alimentos denominada 

NOVA, que leva em consideração o grau de processamento industrial (natureza, extensão e 

finalidade) ao qual o alimento foi submetido após a sua separação da natureza e antes de serem 

adquiridos, preparados e consumidos (BRASIL, 2014, MONTEIRO et al., 2018; DA SILVA 

OLIVEIRA; SILVA-AMPARO, 2018). De acordo com a classificação NOVA, os alimentos 

são distribuídos em quatros grupos: (1) alimentos in natura (retirados de plantas ou de animais 

sem sofrer alteração) ou minimamente processados (alimentos in natura submetidos a 

alterações mínimas); (2) ingredientes de culinários processados (obtidos de alimentos in natura 

ou da natureza por meio de processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e 

refino); (3) alimentos processados (alimentos do primeiro grupo fabricados com o acréscimo 

de substâncias como o sal, açúcar, óleo ou outro ingrediente culinário processado); (4) 

alimentos ultraprocessados (formulações industriais que apresentam diversas etapas e técnicas 

de processamento e ingredientes, principalmente, de uso industrial exclusivo) (BRASIL, 2014; 

MONTEIRO et al., 2018; MONTEIRO et al., 2019). Este guia alimentar estimula o consumo 

de alimentos com um menor nível de processamento, os alimentos in natura ou minimamente 

processados, desestimulando o consumo de alimentos com um maior nível de processamento, 

os alimentos processados e, principalmente, os ultraprocessados (BRASIL, 2014; DA SILVA 

OLIVEIRA; SILVA-AMPARO, 2018).  

O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados acaba substituindo o consumo de 

alimentos não processados e minimamente processados (MONTEIRO et al., 2018), o que pode 

levar a uma maior ingestão de calorias, açúcares e gorduras não saudáveis e menor ingestão de 

fibras, vitaminas e minerais (STEELE et al., 2017; MONTEIRO et al., 2018; GUPTA et al., 

2019). Portanto, o grau de processamento dos alimentos pode interferir na saúde humana 

(MONTEIRO et al., 2018). Os alimentos ultraprocessados foram associados a um maior risco 

de sobrepeso, obesidade (MENDONÇA et al., 2016) e doenças cardiovasculares (SROUR et 

al., 2019). 

Um outro fator que também é levado em consideração, no âmbito do aconselhamento 

nutricional, é o balanço energético, isto é, os alimentos com elevada quantidade de gordura, por 

serem densos energeticamente, podem gerar preocupação devido à possíveis consequências 

negativas à saúde, como o ganho de peso (TAN; DHILLON; MATTES, 2014). Porém, isso não 
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ocorre com todos os alimentos que são calóricos e gordurosos, por exemplo, as nozes (TAN; 

DHILLON; MATTES, 2014; ESLAMI; SHIDFAR; DEHNAD, 2019). Existem evidências que 

apontam para um potencial benefício do consumo de nozes em relação ao risco de diversos 

problemas cardiometabólicos associados à obesidade (IBARROLA-JURADO et al., 2013; 

CARUGHI et al., 2015; ROS, 2015; DEL GOBBO et al., 2015; SOUZA et al., 2015; 

HERNÁNDEZ-ALONSO et al, 2017). Esses benefícios parecem ser provenientes de 

propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antidiabéticas e hipocolesterolêmicas das nozes 

(VADIVEL; KUNYANGA; BIESALSKI, 2012). Além disso, as nozes in natura, sem adição 

de sal ou açúcar, que antes da sua obtenção foram submetidas a alterações consideradas 

mínimas, são alimentos que estão presentes no grupo dos alimentos in natura ou minimamente 

processados, segundo a classificação NOVA (BRASIL, 2014; MONTEIRO et al., 2018).  

Dessa maneira, a inclusão de nozes em uma alimentação saudável e adequada poderia 

ser uma medida bastante interessante para substituir o consumo de alimentos relacionados ao 

desenvolvimento de doenças crônicas (TINDALL et al., 2018).  

 

1.3 Nozes na saúde humana 

 

Apesar do elevado conteúdo energético das nozes, ao contrário do que se pensava, elas 

não mostraram estarem associadas ao ganho de peso corporal (FLORES-MATEO et al., 2013; 

JACKSON; HU, 2014; ROS, 2015; SUGIZAKI; NAVES, 2018; ESLAMI; SHIDFAR; 

DEHNAD, 2019). Um estudo prospectivo espanhol, de vinte e oito meses, o SUN Study, 

observou uma associação entre a ingestão frequente de nozes com o risco reduzido de ganho de 

peso em uma coorte de participantes que apresentavam boa instrução (BES‐RASTROLLO et 

al., 2007). 

Um dos primeiros trabalhos observacionais a investigar a relação entre o consumo de 

nozes e a doença arterial coronariana, no início dos anos 90, foi o Adventist Health Study, 

realizado por Fraser et al. (1992), no qual observaram que a ingestão mais frequente de nozes 

estava associada a uma proteção contra doença arterial coronariana fatal e não fatal, sugerindo 

que a composição de ácidos graxos e fibras das nozes poderia estar relacionada aos efeitos 

observados (FRASER et al., 1992).  

Em 1998, outro grande estudo prospectivo, o Nurses' Health Study, também apoiou o 

papel do consumo frequente de nozes na diminuição do risco de doença arterial coronariana 

fatal e infarto do miocárdio não fatal (HU et al., 1998). Com base neste estudo, Hu e Stampfer 

(1999) estimaram a redução do risco de doença arterial coronariana com a substituição da 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antidiabetic-agent
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gordura proveniente de aproximadamente 28 gramas de nozes, por energia equivalente de 

carboidrato, em uma dieta de 2000 kcal, esta substituição foi associada a uma diminuição de 

30% no risco de doença arterial coronariana (HU; STAMPER, 1999).  Além da gordura, outro 

componente das nozes, a vitamina E, mostrou estar associado à redução de risco morte por 

doença arterial coronariana em mulheres pós-menopáusicas, no estudo prospectivo de Iowa 

Women’s Study (KUSHI et al., 1996). 

Kelly e Sabaté (2006), a partir dos quatro grandes estudos epidemiológicos 

prospectivos, Adventist Health Study, Iowa Women's Health Study, Nurses' Health Study e o 

Physicians' Health Study, estimaram que para cada porção de nozes de aproximadamente 30 

gramas consumidas na semana, a redução média no risco de morte por doença arterial 

coronariana seria de 8,3%. Afshin et al. (2014) apontaram que 4 porções de 28 gramas de nozes, 

na semana, estavam associadas a um risco 24% menor de doença cardíaca isquêmica fatal, 22% 

menor risco de doença cardíaca isquêmica não fatal e 13% menor risco de diabetes.  

Algumas meta-análises indicaram a associação da ingestão alimentar de nozes com o 

risco reduzido de doença arterial coronariana (CHEN et al. 2017; MAYHEW et al., 2016; 

AUNE et al., 2016; BECERRA-TOMÁS et al., 2019), doença cardíaca isquêmica (LUO et al., 

2014), doenças cardiovasculares (LUO et al., 2014; GROSSO et al., 2015; MAYHEW et al., 

2016; AUNE et al., 2016; BECERRA-TOMÁS et al., 2019), fibrilação atrial (BECERRA-

TOMÁS et al., 2019), mortalidade cardíaca súbita (MAYHEW et al., 2016), mortalidade por 

todas as causas (LUO et al., 2014; GROSSO et al., 2015;  MAYHEW et al., 2016; AUNE et 

al., 2016; CHEN et al. 2017), mortalidade por doença arterial coronariana (MAYHEW et al., 

2016; BECERRA-TOMÁS et al., 2019), mortalidade por doenças cardiovasculares 

(MAYHEW et al., 2016; BECERRA-TOMÁS et al., 2019) e mortalidade por diabetes (AUNE 

et al., 2016). 

O PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), um grande ensaio clínico 

controlado, randomizado e multicêntrico (MARTÍNEZ-GONZALEZ et al., 2012; 

MARTÍNEZ-GONZÁLEZ et al., 2015), forneceu evidências de que uma dieta mediterrânea, 

com a inclusão diária de nozes mistas (15 gramas de nozes, 7,5 gramas avelãs e 7,5 gramas de 

amêndoas) (BITOK; SABATE, 2018)  pode promover benefícios na síndrome metabólica 

(SALAS-SALVADÓ et al., 2008), na prevenção primária da doença cardiovascular 

(ESTRUCH et al., 2018), doença arterial periférica (RUIZ-CANELA et al., 2014) e diabetes 

mellitus tipo 2 (SALAS-SALVADÓ et al., 2011) em indivíduos com elevado risco 

cardiovascular (MARTÍNEZ-GONZALEZ et al., 2015).  

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexandra%20J.%20Mayhew&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexandra%20J.%20Mayhew&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexandra%20J.%20Mayhew&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexandra%20J.%20Mayhew&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexandra%20J.%20Mayhew&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Alexandra%20J.%20Mayhew&eventCode=SE-AU
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/healthy-diet
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/juglans
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hazelnut
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A revisão de meta-análises de estudos epidemiológicos e de intervenção conduzida por 

Kim; Keogh e Clifton (2018) destacou que, em meta-análises de estudos prospectivos, a 

ingestão de nozes parece estar associada com uma menor mortalidade por todas as causas, 

doença cardiovascular e doença arterial coronariana; e, em estudos de intervenção, mostrou 

reduzir os níveis de colesterol de lipoproteínas de baixa densidade e colesterol total.  

A revisão narrativa de Souza et al. (2015) e a revisão sistemática de De Souza et al. 

(2017) indicaram que o consumo de nozes parece conferir efeitos favoráveis para o 

metabolismo glicêmico, perfil lipídico, estresse oxidativo e inflamação. No entanto, deve se 

levar em consideração que os resultados provenientes da ingestão de nozes irão depender do 

tipo de noz, tempo de consumo, dose da noz e condição de saúde do indivíduo (SOUZA et al., 

2015). 

Diante dessas evidências, uma dieta enriquecida com nozes parece conferir 

cardioproteção (KELLY; SABATÉ, 2006; BES‐RASTROLLO et al., 2007, COATES; HILL; 

TAN, 2018; ALASALVAR; SALVADÓ; ROS, 2020).  

 

1.4 Noz-pecã 

 

As nozes são frutos secos, caracterizadas pela presença de uma casca dura e semente 

comestível (GROSSO; ESTRUCH, 2016; HERNÁNDEZ-ALONSO et al., 2017). Elas são 

atrativas por suas características organolépticas e nutricionais (CHANG et al., 2016). As nozes 

fornecem, portanto, muitos nutrientes que melhoram a qualidade da dieta humana, como 

lipídios, proteínas, fibras (aproximadamente 25% de fibras solúveis), vitaminas, minerais, além 

de compostos bioativos (KRIS-ETHERTON et al., 1999; O’NEIL; FULGONI; NICKLAS, 

2015; AGEBRATT et al., 2016; ROS, 2015; DE SOUZA et al., 2017). Os tipos de nutrientes 

que as compõem influenciam muito mais na saúde quando comparados ao seu conteúdo 

energético (TAN; DHILLON; MATTES, 2014). Por isso, acredita-se que essa composição 

nutricional diferenciada das nozes esteja relacionada aos seus efeitos observados na saúde 

(ROS, 2015). Além disso, apresentam a vantagem de serem versáteis, podendo ser adicionadas 

com menor dificuldade na alimentação (RAJARAM et al., 2001; CHANG et al., 2016), na 

forma crua ou torrada, em refeições, lanches e sobremesas (CARUGHI et al., 2015; GARCIA-

ALOY et al., 2019).  

Em relação à ingestão de nozes e o metabolismo da glicose e insulina, o baixo teor de 

carboidratos, a presença de polifenóis, fibras, ácidos graxos insaturados e até mesmo minerais, 

como o magnésio, podem estar envolvidos a efeitos antidiabéticos (BOZZETTO et al., 2015; 
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KIM; KEOGH; CLIFTON, 2016; PERONA, 2017; KIM; KEOGH; CLIFTON, 2017; 

HERNÁNDEZ-ALONSO et al., 2017; DOMINGUEZ AVILA et al., 2017; IMAMURA et al., 

2016; ATANASOV et al., 2018; CHEN et al., 2018; WEICKERT, PFEIFFER, 2018).  

No que se refere aos efeitos do consumo de nozes no perfil lipídico, os benefícios podem 

estar relacionados não somente com a composição de ácidos graxos insaturados, mas também 

com a sua composição proteica, fibras e fitoquímicos (MORGAN; CLAYSHULTE, 2000; 

RAJARAM et al., 2001; KIM; KEOGH; CLIFTON, 2017; CAMPOS et al., 2020; 

ALASALVAR; SALVADÓ; ROS, 2020).   

Existem vários tipos de nozes, as mais conhecidas são as avelãs (Corylus avellana), 

nozes (Juglans regia), amêndoas (Prunus dulcis), pistaches  (Pistachia vera), castanha de caju 

(Anacardium occidentale), macadâmia  (Macadamia integrifolia), castanha do Brasil 

(Bertholetia excelssa), pinhões (Pinus pinea), castanheira portuguesa (Castanea sativa) e noz-

pecã (Carya illinoensis) (GROSSO; ESTRUCH, 2016). 

A noz-pecã é uma noz da família Juglandaceae (LAURA et al., 2014), oriunda do 

centro-sul da América do Norte (HUDTHAGOSOL et al., 2010; MACIEL et al., 2020). Ela é 

cultivada em algumas regiões do Brasil, como no estado do Rio Grande do Sul (POLETTO et 

al., 2015). 

Por sua vez, as proteínas dessa noz apresentam todos os aminoácidos essenciais 

recomendados para as necessidades de um indivíduo adulto (VENKATACHALAM; SATHE, 

2006). Além de ser uma rica fonte de arginina (VENKATACHALAM; SATHE, 2006), o que 

poderia conferir melhora na disfunção endotelial (BITOK; SABATÉ, 2018). 

Os lipídios presentes na noz-pecã caracterizam-se por um baixo teor de ácidos graxos 

saturados e elevado em ácidos graxos insaturados como o ácido linoleico e principalmente o 

ácido oleico, ácido graxo poli-insaturado e monoinsaturado respectivamente (MORGAN; 

CLAYSHULTE, 2000; RAJARAM et al., 2001; HUDTHAGOSOL et al., 2010; SUGIZAKI; 

NAVES, 2018; RUSU et al., 2018). O ácido graxo monoinsaturado dietético parece atuar 

beneficiando a regulação do metabolismo energético, apetite, ingestão de energia, peso corporal 

e perfil lipídico (MICHAS; MICHA; ZAMPELAS, 2014; KRISHNAN; COOPER, 2014; 

MENNELLA et al., 2015; HAMMAD; PU; JONES, 2016; LIU et al., 2016; BOWEN et al., 

2017; BOWEN et al., 2019).  

Interessantemente, a maior parte das classes de fitoquímicos estão presentes nas nozes 

(BOLLING et al., 2011). Os fitoquímicos representam compostos orgânicos provenientes de 

plantas que despertam interesse por estarem associados com a diminuição do risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas (CHUA et al., 2019). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keogh%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clifton%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26742071
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/macadamia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/castanea-sativa
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Na parte lipídica das nozes-pecãs, podem ser encontrados os fitoquímicos conhecidos 

como fitoesteróis (SEGURA et al., 2006; RYAN et al., 2006; CHEN; BLUMBERG, 2008). 

Estruturalmente parecidos com o colesterol (RUSU et al., 2018), os fitoesteróis parecem 

auxiliar na diminuição da absorção intestinal do colesterol por meio da sua maior afinidade com 

as micelas quando comparados ao colesterol (SEGURA et al., 2006; ROS, 2010; ROCHA et 

al., 2011). Além disso, é provável que a atividade dos fitoesteróis seja melhorada nas nozes por 

conta do elevado conteúdo de gordura que elas apresentam (SEGURA et al., 2006).  Phillips et 

al. (2005) identificaram um total de 157 miligramas de fitosteróis em 100 gramas de nozes-

pecãs, os mais predominantes foram β-sitosterol, Δ 5 -avenasterol e campesterol, em menor 

quantidade o estigmasterol, sitostanol e campestanol, além de outros que não foram possíveis 

de serem identificados estruturalmente de forma exata (PHILLIPS et al., 2005).  

Outros fitoquímicos encontrados na noz-pecã são os compostos fenólicos, como os 

taninos condensados e hidrolisáveis, flavonoides monoméricos e ácidos hidroxibenzóicos 

(VILLARREAL-LOZOYA; LOMBARDINI; CISNEROS-ZEVALLOS, 2007; DE LA ROSA; 

ALVAREZ-PARRILLA; SHAHIDI, 2010; BOLLING et al., 2011; BITTNER; RZEPPA; 

HUMPF, 2013). Os compostos fenólicos são metabólitos secundários produzidos pelas plantas 

(GUTIÉRREZ-GRIJALVA et al., 2016; RODRÍGUEZ-PÉREZ; SEGURA-CARRETERO; 

DEL MAR CONTRERAS, 2019), que podem conferir benefícios à saúde devido às suas 

propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antivirais, imunomoduladoras, 

anticancerígenas, antiobesidade, antidiabéticas, cardioprotetoras e neuroprotetoras (DE LA 

IGLESIA et al., 2010; BLADÉ et al., 2016; GENTILE et al., 2018; CASAS et al., 

2018; MALEKI; CRESPO, 2019; RAUF et al., 2019; RODRÍGUEZ-PÉREZ; SEGURA-

CARRETERO; DEL MAR CONTRERAS, 2019). As nozes-pecãs foram identificadas como 

uma das fontes mais ricas de polifenóis na alimentação (PÉREZ-JIMÉNEZ et al., 2010). As 

proantocianidinas, também conhecidas como taninos condensados, representam os principais 

fitoquímicos não lipídicos dessa noz (PÉREZ-JIMÉNEZ et al., 2010; ROTHWELL et al., 2012; 

ALASALVAR; BOLLING, 2015; VAZQUEZ-FLORES et al., 2017; KELLETT et al., 2019; 

RAUF et al., 2019).  

Em relação ao conteúdo de vitaminas na noz-pecã, foram encontradas algumas 

vitaminas do complexo B, vitamina A, C, K e E (KING et al., 2008; USDA, 2015). Diversos 

alimentos fornecem tocoferol, porém, nas nozes e nos óleos vegetais eles são encontrados de 

forma mais relevante (ATANASOV et al., 2018). Especificamente na noz-pecã, a forma 

predominante de tocoferol é o γ-tocoferol (HUDTHAGOSOL et al., 2010; USDA, 2015). O γ-

tocoferol constitui uma molécula lipofílica que exibe propriedades antioxidantes e anti-
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inflamatórias (JIANG, 2014; SABOORI et al., 2015; ROS; IZQUIERDO-PULIDO; SALA-

VILA 2018; THOMPSON; COONEY, 2019), que parecem ser superiores as do α-tocoferol, 

tanto na prevenção como no tratamento de doenças (JIANG, 2014; MATHUR et al., 2015).  

Agrega-se, ainda, ao valor nutricional dessa noz, a presença de minerais como o cromo, 

selênio, cálcio, ferro, cobre, manganês, zinco, magnésio e potássio (MOODLEY; KINDNESS; 

JONNALAGADDA, 2007; USDA, 2015). Muitos desses minerais são essenciais para que 

funções metabólicas e fisiológicas do organismo ocorram de forma adequada (MOODLEY; 

KINDNESS; JONNALAGADDA, 2007). Por exemplo, os antioxidantes enzimáticos, para 

serem capazes de realizar suas funções, requerem cofatores, como selênio, ferro, cobre, zinco e 

manganês, que são provenientes dos alimentos (PRIOR, 2015).  

Dessa maneira, os efeitos cardiometabólicos provenientes do consumo das nozes estão 

associados não somente ao seu perfil de ácidos graxos, mas ao conjunto de nutrientes e 

compostos bioativos nelas presente (KIM; KEOGH; CLIFTON, 2018; BITOK; SABATE, 

2018). Existem, provavelmente, interações relevantes entre esses componentes que em sinergia 

conferem esses benefícios ao organismo (KIM; KEOGH; CLIFTON, 2018; BITOK; SABATE, 

2018).  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Pensando nos possíveis benefícios que o conjunto de nutrientes e compostos bioativos 

contidos na noz-pecã poderia exercer na melhora de parâmetros metabólicos associados à 

obesidade, selecionamos essa noz, a fim de investigar os efeitos do seu consumo na saúde de 

adultos com obesidade e auxiliar na busca de novas estratégias de prevenção e tratamento por 

meio da alimentação.  
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3 HIPÓTESE 

 

A inclusão de 30 gramas, por dia, de nozes-pecãs na alimentação de adultos com 

obesidade durante seis semanas é capaz de contribuir para a proteção contra prejuízos 

metabólicos associados à obesidade.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral  

 

• Avaliar os efeitos metabólicos do consumo de uma dieta enriquecida com noz-pecã 

comparada a uma dieta controle em adultos com obesidade. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar o efeito da intervenção na composição corporal;  

• Analisar o efeito da intervenção no perfil lipídico;  

• Verificar o efeito da intervenção na glicemia de jejum e resistência à insulina; 

• Avaliar o efeito da intervenção no estresse oxidativo. 
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5 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

5.1 Aspectos Éticos 

 

O protocolo do estudo foi submetido à avaliação e aprovação da Comissão de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) (Processo HCRP nº 14773/2017; CAAE: 

81113817.1.0000.5440). Todos os participantes foram informados sobre o protocolo e sua 

participação. Além disso, foram solicitados a fornecer o consentimento livre e esclarecido, por 

escrito, em conformidade com as normas do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

do HCFMRP-USP. 

O estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, número de registro: 

RBR-4nmdwr. 

 

5.2 Participantes 

 

Foram recrutados trinta e seis adultos com obesidade, de ambos os sexos, dentre 

funcionários, estudantes, acompanhantes de pacientes e demais pessoas que circulam pelo 

HCFMRP-USP, Campus da USP de Ribeirão Preto e arredores. Foram utilizados para o 

recrutamento recursos como cartazes em quadros de aviso, rádio, mídias sociais, e-mail e sites.  

 

5.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo indivíduos de 20 a 59 anos de idade, IMC igual ou superior 

a 30 kg/m², devido ao excesso de gordura corporal, que concordaram a participar 

voluntariamente do estudo e que estavam dispostos a seguir as recomendações propostas. 

 

5.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os participantes que apresentavam: 1) transtornos 

psiquiátricos (depressão, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo), história de 

câncer, desordens endócrinas (doenças da adrenal, doenças tireoidianas, síndrome do ovário 

policístico, diabetes mellitus, dislipidemia em tratamento), estado espoliativo de cirurgia, 

doenças inflamatórias (doenças inflamatórias intestinais), infecciosas (doença pelo vírus da 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/b20_b24.htm
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imunodeficiência humana, sífilis), autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, esclerose 

múltipla), renais (insuficiência renal aguda e crônica), cardiovasculares (insuficiência cardíaca, 

infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral), hepáticas (cirrose, hepatite, 

insuficiência hepática); 2) em uso de medicação para redução de peso, hipolipemiantes, 

antidiabéticos, anticoagulantes, anti-hipertensivos, hormonais (exceto o uso estável de 

anticoncepcional há pelo menos seis meses); 3) consumo frequente de nozes, incluindo 

amendoim e amêndoa de baru (≥ uma vez na semana); 4) alergia ou intolerância alimentar a 

qualquer tipo de nozes (incluindo amendoim ou amêndoa de baru); 5) em uso de suplementos 

alimentares; 6) alcoolismo, tabagismo, uso de drogas; 7) gestantes e nutrizes; 8) realizando 

dieta restritiva ou tratamento dietético.  

 

Figura 1- Fluxograma de participantes 

 

 

Fonte: Adaptado do CONSORT 2010 (MOHER et al., 2010). 

 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/b20_b24.htm
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5.5 Delineamento do estudo 

 

Um ensaio clínico controlado randomizado foi realizado para comparar duas dietas de 

estudo ao longo de um período de seis semanas. 

Os voluntários foram convidados a comparecerem até o HCFMRP, onde foram feitos 

esclarecimentos a respeito do protocolo da pesquisa e obtidas informações pessoais e clínicas. 

 Os participantes foram estratificados de acordo com o sexo e, em seguida, foram 

randomizados com o auxílio de uma lista gerada por um editor de planilhas (Excel) para 

participar de um dos dois grupos de intervenção, metade no grupo controle e a outra metade no 

grupo nozes.  

Os participantes foram orientados a não consumir qualquer tipo de nozes (incluindo 

amendoim e amêndoa de baru) na dieta durante pelo menos uma semana antes do início da 

intervenção. 

O grupo controle recebeu recomendações dietéticas qualitativas para uma alimentação 

saudável e adequada, enquanto o grupo nozes recebeu as mesmas recomendações, porém, foi 

orientado a incluir noz-pecã na alimentação. Além dessas recomendações, fornecidas para as 

seis semanas de intervenção, foi solicitado que os participantes procurassem não alterar o nível 

de atividade física habitual durante o período de estudo. 

As instruções da intervenção foram dadas por uma nutricionista na Unidade de Pesquisa 

Clínica (UPC) do HCFMRP-USP. Os participantes também receberam as orientações de forma 

impressa. 

A avaliação da composição corporal e a coleta de sangue foram realizadas em dois 

momentos: antes e após a intervenção. Enquanto a avaliação da ingestão alimentar foi realizada 

antes e durante a intervenção.  

O responsável pela análise estatística dos resultados obtidos no estudo esteve cego para 

a alocação dos voluntários de ambos os grupos. 
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Figura 2 - Delineamento do estudo. 

 

Fonte:  TAKAARA (2020). 

 

5.6 Dietas de estudo 

  

O grupo controle recebeu recomendações dietéticas qualitativas que consistia em: 1. 

fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação; 2. utilizar 

óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar 

preparações culinárias; 3. limitar o consumo de alimentos processados; 4. evitar o consumo de 

alimentos ultraprocessados (BRASIL, 2014). Essas diretrizes fazem parte dos “Dez passos para 

uma alimentação adequada e saudável”, do Guia alimentar para a população brasileira - 2ª 

Edição (BRASIL, 2014). Além dessas orientações, foi orientado a não consumir nenhum tipo 

de nozes (incluindo amendoim e amêndoa de baru) durante as seis semanas de intervenção e 

dar preferência a laticínios e carnes com menor teor de gordura. Os voluntários não receberam 

orientações quanto à quantidade de calorias a serem consumidas. 

O grupo nozes recebeu as mesmas orientações do grupo controle, porém, foi orientado 

a incluir 30 gramas de nozes-pecãs (sem sal) diariamente no café da manhã e/ou lanches 

intermediários (manhã, tarde ou noite), exceto no almoço e jantar. Todas as nozes foram 

entregues aos voluntários gratuitamente. Os voluntários foram orientados a manter as nozes na 
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geladeira até o momento do seu consumo, a fim de preservar melhor suas características 

nutricionais. 

As nozes-pecãs foram separadas em porções de 30 gramas e acondicionadas em 

embalagens próprias para alimentos (seladas a vácuo). Esses procedimentos foram realizados 

no Laboratório de Técnica Dietética da FMRP-USP.  

Foi solicitado aos participantes que devolvessem as embalagens das nozes consumidas 

após o término da intervenção. Além disso, foi solicitado aos voluntários que avisassem, ao 

pesquisador responsável, os dias em que as nozes não fossem consumidas.  

As embalagens com as nozes-pecãs foram entregues em dois momentos aos voluntários 

do grupo nozes, metade no início da intervenção e a outra metade no meio da intervenção. 

 

5.7 Composição centesimal da noz-pecã  

 

A análise da composição centesimal foi realizada no Laboratório de Análise e 

Tecnologia de Alimentos da Universidade de Ribeirão Preto, por meio da determinação total 

de umidade, cinzas, proteínas, lipídios e fibras. A umidade foi analisada pelo método de 

secagem em estufa a 105ºC (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985), cinzas pelo método de 

incineração em mufla a 550ºC (AOAC, 1996), proteínas pelo método de Micro-Kjeldahl 

(AOAC, 1995; GALVANI; GAERTNER, 2006), lipídios pelo método de Soxhlet (AOAC, 

1995) e fibras pelo método de Weende (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). As análises 

foram realizadas em triplicata. A determinação de carboidratos por diferença ou fração glicídica 

(NIFEXT) corresponde ao extrato livre de nitrogênio (E.L.N), foi efetuada por diferença entre 

percentual total (100) e a somatória dos percentuais das análises anteriores de umidade, cinzas, 

proteínas, lipídios e fibras. O valor energético (kcal) foi obtido pela soma de proteína e 

carboidratos multiplicados pelo fator 4 (kcal/grama) e lipídios multiplicados pelo fator 9 

(kcal/grama).  

 

5.8 Análise de ácidos graxos da noz-pecã e do plasma 

 

As amostras de plasma sanguíneo e noz-pecã foram analisadas em duplicata. Os lipídios 

foram extraídos da noz-pecã baseado no método adaptado de Folch (FOLCH et al., 1951; 

FOLCH; LEES; STANLEY, 1957). Foram necessários 3,92 gramas de nozes-pecãs trituradas, 

diluídas em 100 ml de clorofórmio - metanol (2:1). A transesterificação direta foi realizada com 
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base na metodologia de Lepage e Roy (1984). Estes procedimentos foram realizados no 

Laboratório de Nutrição do HCRP-USP.      

Após esses procedimentos, os ácidos graxos foram determinados no Laboratório de 

Espectrometria de Massas da FMRP-USP por cromatografia gasosa (SHIMADZU, GC-2010) 

equipada com um injetor automático AOC-20i, coluna capilar de 100 m de comprimento x 0,25 

mm de diâmetro interno x 0,20 µm de espessura de filme. As amostras foram ressuspensas em 

hexano e injetado 1μl no cromatógrafo gasoso em modo split. Os ácidos graxos foram 

identificados utilizando um padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos (mistura 37, 

Componente FAME Mix da Supelco 37, CRM: 47885, Lote: LRAB5516) e expressos como 

porcentagem do total de ácidos graxos identificados, exceto o ácido graxo heptadecanóico 

(C17:0), que não foi considerado nesta análise.  

 

5.9 Avaliação da ingestão alimentar 

 

A ingestão de alimentos, energia e nutrientes foi estimada por meio de registros 

alimentares de três dias. Os registros alimentares foram revisados e complementados mediante 

a entrevista do pesquisador responsável com o voluntário, para obter uma maior precisão das 

informações. Sempre que possível, foi solicitado que o participante detalhasse a composição da 

preparação.  

Os alimentos presentes nos registros alimentares foram classificados em quatro grupos 

de acordo com a classificação NOVA, grupo 1: alimentos in natura (exemplos: frutos, folhas, 

ovos) ou minimamente processados (exemplos: grãos secos, polidos e empacotados, leite 

pasteurizado, corte de carne resfriada), grupo 2: ingredientes culinários processados (exemplos: 

óleos vegetais, açúcar, sal), grupo 3: alimentos processados (exemplos: legumes em salmoura, 

carne seca, frutas em calda) e grupo 4: alimentos ultraprocessados (exemplos: biscoitos 

recheados, cereais açucarados para o desjejum matinal, salgadinhos “de pacote”, refrigerantes 

carbonatados) (BRASIL, 2014; MONTEIRO et al., 2019).  

As preparações culinárias não tiveram seus ingredientes classificados individualmente, 

mas, sim, a preparação como um todo. Portanto, para a classificação dessas preparações 

culinárias de acordo com a classificação NOVA, foi levado em consideração o componente 

(ingrediente) principal da preparação (DA COSTA LOUZADA et al., 2015).   Os ingredientes 

culinários processados de adição, por exemplo, açúcar adicionado no café, azeite adicionado na 

salada foram incluídos na classificação do grupo 2 (ingredientes culinários processados). 

Porém, quando esses alimentos faziam parte de preparações culinárias, combinados com outros 
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ingredientes, foram classificados conforme citado acima, levando em consideração o 

componente (ingrediente) principal da preparação. 

Os dados de energia e nutrientes dos alimentos foram obtidos a partir das “Tabelas de 

Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil”, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2011), “Tabela Brasileira de Composição de Alimentos”, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Alimentação da Universidade Estadual de Campinas (NÚCLEO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO, 2011) e rótulos dos alimentos consumidos. As 

informações nutricionais (energia e nutrientes) das nozes-pecãs, utilizadas nessa análise, foram 

as obtidas pelo presente estudo. 

 

5.10 Avaliação da composição corporal 

 

5.10.1 Antropometria 

 

As medidas antropométricas realizadas foram: peso e estatura. O IMC foi calculado pela 

seguinte fórmula: peso [kg] / estatura [m]². Para a aferição do peso foi utilizada uma balança 

eletrônica da marca Welmy, modelo W200/5, máximo de 200 kg, mínimo de 1 kg, e = d = 0,050 

kg, com o indivíduo sem calçados e sem acessórios. Para a mensuração da estatura foi utilizado 

um estadiômetro com precisão de 0,1 cm, com o participante em posição ereta e descalçado.  

 

5.10.2 Impedância bioelétrica (BIA) 

 

A BIA foi realizada utilizando o aparelho tetrapolar da Biodynamics – BIA 450, com o 

voluntário em posição de decúbito dorsal, posicionando os eletrodos proximais e distais de 

forma padrão, na superfície dorsal do punho e do tornozelo, da mão e do pé, respectivamente. 

Antes da colocação dos eletrodos, foi feita a limpeza da pele com álcool 70% nos pontos de 

colocação dos eletrodos. O procedimento consistiu na passagem de uma corrente de 800 A - 

50 kHz a partir do lado direito do corpo.  

 

5.11 Coleta de sangue 

 

As amostras de sangue foram coletadas na UPC do HCFMRP-USP, por um profissional 

capacitado, após doze horas de jejum. Após esse procedimento, parte da amostra de sangue 
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coletada foi levada ao Laboratório de Bioquímica do HCFMRP-USP para a realização de 

análises e a outra parte foi levada para o Laboratório de Nutrição e Metabolismo da FMRP-

USP, onde foi realizada a separação do sangue total para obtenção do soro e plasma. As 

amostras de soro e plasma foram armazenadas a uma temperatura de -70ºC, até a realização das 

demais análises. Para a obtenção do soro, foi utilizado o tubo BD Vacutainer® SSTTM II 

Advance Plus Blood Collection Tubes e para a obtenção do plasma, o tubo Vacuette®, Premium, 

HS Traço de Elementos, heparina sódica. 

 

5.12 Perfil lipídico  

 

O colesterol total (CT), colesterol de lipoproteínas de alta densidade (HDL) e 

triglicérides foram determinados no Laboratório de Bioquímica do HCFMRP-USP, utilizando 

os kits: Colestat enzimático Linha Líquida AA da Wiener lab, HDL Colesterol monofase AA 

plus da Wiener lab e TG Color GPO/PAP AA Linha Líquida da Wiener lab, respectivamente. 

O colesterol de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) foi determinado pela fórmula de 

Friedewald (FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972): LDL= CT– HDL– triglicérides/ 

5. O colesterol não HDL (NHDL) foi calculado de acordo com a diferença entre o colesterol 

total e o HDL. O Índice de Castelli I foi obtido pela razão CT/HDL e o Índice de Castelli II, 

pela razão LDL/HDL. 

 

5.13 Glicemia de jejum e resistência à insulina 

 

A glicemia de jejum foi dosada no Laboratório de Bioquímica do HCFMRP-USP, 

utilizando o kit Glicemia enzimática AA Linha Liquida da Wiener lab. A insulina foi dosada 

no Laboratório de Osteometabolismo do HCFMRP-USP, por meio do kit  Liaison Insulin da 

Diasorin.  

A resistência à insulina e a função das células β foram estimadas usando as seguintes 

equações: HOMA-IR (Modelo de Avaliação da Homeostase de Resistência à insulina) = 

insulina em jejum [μU/ml] × glicemia de jejum [mmol/l] / 22,5 e HOMA-β (Modelo de 

Avaliação da Homeostase da Função das Células β) = (20 × insulina em jejum [μU/ml]) / 

glicemia de jejum [mmol/l] - 3,5, respectivamente (MATTHEWS et al., 1985).   

 

5.14 Estresse oxidativo 
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5.14.1 Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

O soro foi submetido à desproteinização (PILZ et al., 2000). Os níveis de TBARS foram 

determinados no Laboratório de Bioquímica e Enzimologia Clínicas do Departamento de 

Análises Clínicas da FCF da UNESP, de acordo com Kohn e Liversedge (1944). O método é 

baseado na reação entre o ácido tiobarbitúrico e o malondialdeído, formando um complexo 

determinado fluorimetricamente nos comprimentos de onda de excitação de 510 nm e emissão 

de 553 nm. Foi realizada uma curva analítica com 1,1,3,3-tetrametoxipropano. A leitura da 

fluorescência foi efetuada em microplaca com o auxílio do equipamento Biotek Precision XS 

Microplate Sample Processor.  Os resultados foram expressos em μmol/L de TBARS.  

 

5.14.2 Grupos Carbonilas em Proteínas 

 

Os níveis de proteínas carboniladas (PCO) em soro foram determinados no Laboratório 

de Bioquímica e Enzimologia Clínicas do Departamento de Análises Clínicas da FCF da 

UNESP, de acordo com a metodologia de Levine et al. (1994), com modificações. Os grupos 

carbonilas contidos nas proteínas reagem com 2,4-dinitrofenilhidrazina, em meio ácido, 

formando 2,4-dinitrofenilhidrazona, a qual é monitorada espectrofotometricamente em 370 nm. 

A leitura da absorbância dos sobrenadantes foi realizada em espectrofotômetro (Jasco 

Corporation® V-630). O coeficiente de extinção molar da hidrazona (22000 M-1cm-1) foi 

utilizado para se obter a concentração de PCO na amostra. Os valores de PCO estão expressos 

em nmol/mg de proteína.  

A quantificação de proteína total no soro foi determinada no Laboratório de Bioquímica 

e Enzimologia Clínicas do Departamento de Análises Clínicas da FCF da UNESP, de acordo 

com a metodologia de Lowry (1951). O método fundamenta-se na redução do reagente Folin-

Ciocalteau, uma mistura contendo os compostos molibdato, tungstato e ácido fosfórico. Este 

reagente, ao reagir com proteínas, na presença de cobre (II), ocorre a formação de um cromóforo 

azul escuro, determinado de forma espectrofotométrica em 660 nm. O resultado foi expresso 

em mg/mL, utilizando uma curva analítica de albumina bovina sérica. 

 

5.14.3 Produtos finais de glicação avançada (AGEs)  

 

Os AGEs foram analisados no Laboratório de Bioquímica e Enzimologia Clínicas do 

Departamento de Análises Clínicas da FCF da UNESP, de acordo com Münch et al. (1997) e 
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Zilin et al. (2001), com modificações, via fluorescência, nos comprimentos de onda de 

excitação e emissão: AGES fluorescentes (λexc 370 nm; λem 440 nm) (PENNACCHI et al., 

2015). 

Foram adicionados nas amostras de soro, 4,6 M de clorofórmio, 0,15 M de ácido 

tricloroacético e 1,5 M de hidróxido de sódio (NaOH). Após 10 segundos de homogeneização 

em vórtex, as amostras foram mantidas na geladeira a uma temperatura de 2ºC a 8ºC, durante 

30 minutos e depois centrifugadas a 10.000 g, por 10 minutos, a uma temperatura de 10ºC. 

Posteriormente, foi retirada uma alíquota do sobrenadante para realizar a estimativa de AGES 

fluorescentes (λexc 370 nm; λem 440 nm) (PENNACCHI et al., 2015). Os resultados foram 

expressos em unidades arbitrárias de fluorescência/mg de proteína (UA/mg de proteína) e a 

leitura da fluorescência foi realizada em uma microplaca no equipamento Biotek Precision XS 

Microplate Sample Processor. 

 

5.14.4 Atividade da paraoxonase-1 (PON-1) 

 

A análise da atividade da PON-1 foi realizada no Laboratório de Bioquímica e 

Enzimologia Clínicas do Departamento de Análises Clínicas da FCF da UNESP. A atividade 

da PON-1 foi determinada de acordo com Assis et al. (2017), no soro, pela reação de hidrólise 

do paraoxon e libertação de p-nitrofenol. A mistura reacional apresentava 10 µl de soro em 

tampão Tris/HCl 15 mM (pH 8,5) contendo 0,15 mM de CaCl2, 0,3 M de NaCl e 1,2 mM de 

paraoxon. A solução estoque do paraoxon (120 mM) foi preparada em acetona e mantida em 

gelo; antes de ser utilizada, esta solução estoque foi diluída 1:40 em água e sua concentração 

foi monitorada a 274 nm, utilizando o coeficiente de extinção molar de paraoxon em água (8900 

M-1·cm-1) (BUDAVARI et al., 2006). O ensaio teve início com a adição de paraoxon e foi 

realizado a uma temperatura de 37°C. A atividade foi monitorada mensurando-se a absorbância 

a 405 nm por um período de cinco minutos. Assumiu-se o coeficiente de extinção molar de p-

nitrofenol (18.000 M-1·cm-1) (RICHTER; JAVIK; FURLONG, 2008) para o cálculo dos 

resultados.  A atividade da PON1 foi expressa em unidades/litro (unidade = µmoL de paraoxon 

hidrolisado/min) corrigida por HDL (mg/dL). 

 

5.14.5 β-caroteno, α-tocoferol e γ-tocoferol 

 

As análises de β-caroteno, α-tocoferol e γ-tocoferol foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição do HCRP-USP, de acordo com o método adaptado de Arnaud et al. (1991). Para essa 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/150952/1/Ligia-Pegoraro-CA-03101.pdf
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análise foi utilizado um cromatógrafo Varian Pro Star; detector UV visível, coluna Zorbax 

Eclipse Plus C18 (Analytical 4.6 x 150mm - 5µm); fase móvel composta por acetonitrila, 

diclorometano e metanol; velocidade de fluxo de 1,2 ml/min. As concentrações foram 

determinadas por meio do uso de padrão externo. 

 

5.15 Cálculo Amostral 

 

O tamanho da amostra foi calculado utilizando dados do estudo realizado por Morgan e 

Clayshulte (2000). Baseando-se em uma diferença média de 0,8 mmol/L no colesterol total 

sérico entre os grupos e assumindo um desvio-padrão de 0,69, com nível de significância de 

0,05 e poder do teste de 80%, de acordo com o cálculo proposto por Singer (2001), são 

necessários treze participantes em cada grupo do estudo. Considerando uma perda de 

seguimento amostral de 40%, dezoito voluntários foram recrutados em cada grupo (trinta e seis 

no total).  

 

5.16 Análise Estatística 

 

Aplicamos o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se as variáveis contínuas 

apresentavam distribuição normal. Nas variáveis que não rejeitaram a hipótese de normalidade 

(p > 0,05), aplicamos o teste t de Student para a comparação de grupos independentes e teste t 

de Student pareado para amostras pareadas. Nas variáveis que rejeitaram a hipótese de 

normalidade (p ≤ 0,05), aplicamos o teste não-paramétrico de Mann-Whitney para a 

comparação de grupos independentes e o teste não-paramétrico de Wilcoxon para amostras 

pareadas. Como as variáveis idade (p = 0,773), peso (p= 0,997) e IMC (p = 0,908) não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos (nozes e controle) antes 

da intervenção, ao contrário, apresentaram valores de p altos, consideramos não necessário 

ajustar, corrigir a comparação das diferenças por nenhuma destas variáveis. Utilizamos o teste 

qui-quadrado para a comparação das variáveis categóricas. O software estatístico utilizado foi 

o SPSS, versão 22.0. A significância estatística foi estabelecida em p ≤0,05.   

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chi-square-test
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/chi-square-test
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Características dos participantes 

 

Trinta e seis sujeitos foram inicialmente recrutados para iniciar o estudo. Vinte e quatro 

indivíduos foram analisados, sendo onze homens e treze mulheres. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os voluntários do grupo nozes e grupo controle em relação 

a idade, sexo, peso corporal, IMC, colesterol total, LDL, HDL, triglicérides e glicemia de jejum 

antes da intervenção (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Características dos participantes antes da intervenção. 

 Grupo nozes (n= 13) Grupo controle (n= 11) p 

Idade (anos) 39,08 (9,75) 37,73 (12,85) 0,773 

Sexo [n (%) mulheres] 8 (61,54%) 5 (45,45%) 0,430 

Peso corporal (kg) 104,88 (10,54) 104,90 (15,35) 0,997 

IMC (kg/m²) 37,21 (6,01) 36,99 (2,58) 0,908 

Colesterol total (mg/dL) 185,89 (28,68) 182,84 (25,03) 0,786 

LDL (mg/dL) 117,60 (25,39) 114,91 (19,86) 0,779 

HDL (mg/dL) 45,82 (9,50)  45,58 (11,26)  0,956  

Triglicérides (mg/dL) 112,39 (64,63) 111,72 (42,36) 0,977 

Glicemia de jejum (mg/dL) 91,10 (12,98) 96,90 (9,79) 0,236 

Valores expressos em média (desvio padrão), exceto indicação contrária. Abreviaturas: IMC, Índice de 

Massa Corporal; LDL, Lipoproteína de Baixa Densidade; HDL, Lipoproteína de Alta Densidade. 

 

6.2 Caracterização nutricional da noz-pecã 

 

Conforme esperado, os lipídios representaram o componente em maior quantidade na 

noz-pecã (Tabela 2). A porção diária de 30 gramas de noz-pecã forneceu 221 kcal, 3,10 gramas 

de carboidratos, 2,15 gramas de proteínas e 22,26 gramas de lipídios. 

 

Tabela 2 - Composição centesimal da noz-pecã. 

Componente (g/100g) Média (DP) 

Umidade (g) 2,44 (0,19) 

Cinzas (g) 1,65 (0,01) 

Proteínas (g) 7,18 (0,34) 

Lipídios (g) 74,19 (0,26) 

Fibras (g) 4,20 (0,29) 

Carboidratos (g) 10,33 

Valor energético (kcal/100g) 738 

Abreviaturas: DP, desvio padrão. 
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Nove ácidos graxos foram identificados na noz-pecã oferecida neste estudo, o ácido 

oleico foi o mais abundante deles, seguido do ácido linoleico. Foram encontradas contrações 

mais baixas de ácido palmítico, esteárico e α-linolênico; e vestígios de ácido mirístico, 

palmitoléico, araquidico e cis-11-eicosenóico, conforme mostrado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Composição de ácidos graxos da noz-pecã. 

Ácido graxo % 

C14:0 (mirístico) 0,03 

C16:0 (palmítico) 5,08 

C16:1 (palmitoléico) 0,05 

C18:0 (esteárico) 2,18 

C18:1n9c (oleico) 64,97 

C18:2n6c (linoleico) 26,39 

C20:0 (araquidico) 0,10 

C20:1n9 (cis-11-eicosenóico) 0,24 

C18:3n3 (α-linolênico) 0,96 

  

6.3 Consumo de noz-pecã 

 

A média do retorno das embalagens de nozes vazias foi 82,23% e a do relato de consumo 

das nozes foi 97,62%. Dentre os participantes analisados, apenas um participante não trouxe as 

embalagens de nozes, apesar de ter relatado o consumo da porção de nozes-pecãs todos os dias.  

Nove voluntários (69,23%) relataram ter consumido as nozes todos os dias, um 

voluntário declarou ter ficado dois dias sem consumir as nozes, um voluntário afirmou não ter 

consumido as nozes por três dias e dois voluntários disseram ter ficado quatro dias sem 

consumir as nozes. Em relação ao retorno das embalagens de nozes vazias, dez voluntários 

trouxeram mais de 80% das embalagens, um voluntário trouxe 76,19% das embalagens e um 

voluntário trouxe 64,29% das embalagens.  

 

6.4 Ácidos graxos plasmáticos 

 

 As Tabelas 4 e 5 mostram a porcentagem dos ácidos graxos plasmáticos avaliados em 

relação ao total de ácidos graxos identificados.   

Em comparação com o grupo controle, o grupo nozes mostrou uma redução 

estatisticamente significativa de ácidos graxos saturados (%) após a intervenção (p=0,023). 

Além disso, o grupo controle apresentou valores de ácidos graxos saturados (%) 

significativamente superiores aos do grupo nozes no momento após a intervenção (p=0,037). 
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Tabela 4 - Ácidos graxos plasmáticos antes e após a intervenção na comparação entre grupos (nozes e controle). 

  

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

Grupo  

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

Oleico (%) 

Antes 16,94 (2,44) 17,79 (1,34) 13,31 15,06 17,04 17,80 22,24 20,11 0,317 

Após 17,72 (2,77) 17,47 (1,60) 13,68 14,34 17,29 17,64 23,34 20,44 0,793 

Diferença 0,78 (1,40) -0,31 (1,77) -4,04 -1,96 0,01 0,50 3,45 1,80 0,192 

Linoleico (%) 

Antes 35,65 (3,69) 33,84 (2,72) 29,28 29,71 36,31 33,31 41,08 38,32 0,192 

Após 35,66 (3,16) 33,80 (3,16) 30,14 28,23 35,77 33,91 40,38 37,25 0,163 

Diferença 0,01 (1,72) -0,04 (2,11) -3,46 -3,34 -0,42 -1,01 3,73 3,89 0,944 

α-Linolênico (%) 

Antes 0,58 (0,09) 0,61 (0,22) 0,47 0,44 0,54 0,52 0,74 1,16 0,469 

Após 0,55 (0,17) 0,56 (0,11) 0,36 0,45 0,52 0,53 0,99 0,81 0,874 

Diferença -0,02 (0,12) -0,05 (0,15) -0,17 -0,46 -0,06 -0,02 0,27 0,13 0,664 

SFA (%) 

Antes 40,16 (1,91) 40,87 (2,21) 36,69 35,74 40,07 41,20 44,38 44,07 0,407 

Após 39,48 (1,76) 41,35 (2,35) 36,78 37,39 39,96 41,44 42,31 45,97 0,037* 

Diferença -0,68 (1,23) 0,48 (1,07) -2,63 -1,22 -0,56 0,38 1,01 1,89 0,023* 

MUFA (%) 

Antes 19,66 (2,60) 20,51 (1,46) 15,99 17,39 20,31 20,82 24,88 22,49 0,324 

Após 20,35 (2,68) 20,13 (1,64) 16,23 17,03 19,93 20,45 25,57 22,37 0,815 

Diferença 0,69 (1,47) -0,39 (1,85) -2,41 -4,30 0,49 0,12 3,32 1,55 0,127 

PUFA (%) 

Antes 40,18 (3,74) 38,62 (2,64) 33,73 34,66 40,28 38,18 45,00 43,03 0,258 

Após 40,17 (3,14) 38,52 (3,09) 34,42 32,88 40,82 38,06 44,75 42,04 0,210 

Diferença -0,01 (1,38) -0,09 (2,12) -1,91 -3,07 -0,25 -0,98 2,89 4,24 0,908 
a Comparação entre os grupos (nozes e controle). * p ≤0,05. Diferença: evolução da variável (variável Após – variável Antes = Diferença da Variável). 

Abreviaturas: DP, Desvio Padrão; SFA, Saturados; MUFA, Monoinsaturados; PUFA, Poli-insaturados. 
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Tabela 5 - Ácidos graxos plasmáticos antes e após a intervenção na comparação dentro dos grupos (nozes e controle). 

  
Antes Após pb 

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo Média (DP) Mínimo Mediana Máximo  

Oleico (%) 
Grupo Nozes 16,94 (2,44) 13,31 17,04 22,24 17,72 (2,77) 13,68 17,29 23,34 0,065 

Grupo Controle 17,79 (1,34) 15,06 17,80 20,11 17,47 (1,60) 14,34 17,64 20,44 0,929 

Linoleico (%) 
Grupo Nozes 35,65 (3,69) 29,28 36,31 41,08 35,66 (3,16) 30,14 35,77 40,38 0,977 

Grupo Controle 33,84 (2,72) 29,71 33,31 38,32 33,80 (3,16) 28,23 33,91 37,25 0,949 

α-Linolênico 

(%) 

Grupo Nozes 0,58 (0,09) 0,47 0,54 0,74 0,55 (0,17) 0,36 0,52 0,99 0,517 

Grupo Controle 0,61 (0,22) 0,44 0,52 1,16 0,56 (0,11) 0,45 0,53 0,81 0,424 

SFA (%) 
Grupo Nozes 40,16 (1,91) 36,69 40,07 44,38 39,48 (1,76) 36,78 39,96 42,31 0,069 

Grupo Controle 40,87 (2,21) 35,74 41,20 44,07 41,35 (2,35) 37,39 41,44 45,97 0,167 

MUFA (%) 
Grupo Nozes 19,66 (2,60) 15,99 20,31 24,88 20,35 (2,68) 16,23 19,93 25,57 0,117 

Grupo Controle 20,51 (1,46) 17,39 20,82 22,49 20,13 (1,64) 17,03 20,45 22,37 0,504 

PUFA (%) 
Grupo Nozes 40,18 (3,74) 33,73 40,28 45,00 40,17 (3,14) 34,42 40,82 44,75 0,986 

Grupo Controle 38,62 (2,64) 34,66 38,18 43,03 38,52 (3,09) 32,88 38,06 42,04 0,890 
b Comparação entre “Antes” e “Após” dentro dos grupos. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão; SFA, Saturados; MUFA, Monoinsaturados; PUFA, Poli-insaturados. 
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6.5 Ingestão Alimentar  

 

As Tabelas 6 e 7 mostram os dados de energia e nutrientes, provenientes da análise dos 

registros alimentares.  

Comparando o antes e o durante a intervenção dentro dos grupos, o grupo nozes mostrou 

um aumento estatisticamente significativo de lipídios totais (%) (p=0,034) e uma diminuição 

estatisticamente significativa de carboidratos (%) (p=0,030); o grupo controle apresentou um 

aumento estatisticamente significativo de proteína (%) (p=0,005); e ambos os grupos de estudo 

mostraram uma redução estatisticamente significativa de energia (kcal), grupo controle 

(p=0,026) e grupo nozes (p=0,003).  

Na comparação entre grupos, o grupo controle apresentou um aumento estatisticamente 

significativo de proteína (%) durante a intervenção (p=0,007) em comparação com o grupo 

nozes. Além disso, durante a intervenção, o grupo nozes mostrou valores de lipídios totais (%) 

significativamente superiores (p=0,002) aos do grupo controle, enquanto o grupo controle 

apresentou valores de proteína (%) significativamente superiores (p=0,020) aos do grupo nozes. 
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Tabela 6 - Energia e nutrientes antes e durante a intervenção na comparação entre grupos (nozes e controle). 

  

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

Grupo  

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

Energia (kcal) 

Antes 2273 (638) 2354 (811) 1275 1128 2032 2111 3390 3815 0,789 

Durante 1730 (307) 1807 (511) 1162 920 1775 1886 2136 2665 0,651 

Diferença -544 (537) -547 (638) -1515 -1810 -441 -505 173 617 0,750 

Proteína (%) 

Antes 16,98 (2,62) 16,84 (2,34) 13,60 12,61 16,64 17,34 21,87 20,85 0,894 

Durante 17,09 (2,99) 21,21 (4,94) 13,62 14,90 16,63 21,22 25,45 31,86 0,020* 

Diferença 0,12 (2,09) 4,38 (4,08) -2,82 -2,43 0,01 4,12 4,17 11,01 0,007* 

Carboidrato (%) 

Antes 46,64 (6,87) 49,99 (7,94) 34,98 35,98 48,68 48,18 56,83 66,84 0,279 

Durante 41,93 (5,94) 46,03 (10,90) 32,67 23,34 41,14 48,29 52,99 67,80 0,255 

Diferença -4,71 (6,90) -3,96 (7,72) -15,26 -24,73 -3,73 -1,35 10,03 4,26 0,339 

Lipídios totais 

(%) 

Antes 36,16 (5,54) 32,15 (4,76) 24,92 20,50 35,05 31,92 43,77 36,53 0,073 

Durante 41,23 (5,79) 32,32 (6,44) 30,92 17,61 40,51 31,47 49,03 43,07 0,002* 

Diferença 5,07 (7,63) 0,17 (5,14) -10,57 -5,34 6,60 -1,45 13,98 12,51 0,087 

Ácido graxos 

saturados (%) 

Antes 13,51 (3,65) 10,83 (2,55) 7,57 5,26 13,53 11,04 20,65 13,78 0,053 

Durante 11,70 (3,28) 10,22 (2,94) 6,58 4,36 10,83 10,87 19,29 14,39 0,664 

Diferença -1,81 (5,05) -0,60 (2,54) -14,07 -5,55 -1,50 -0,78 6,56 4,79 0,481 

Fibra Alimentar 

(g) 

Antes 18,02 (7,07) 18,85 (6,18) 8,03 9,46 15,59 19,63 30,47 28,33 0,931 

Durante 17,75 (4,04) 17,33 (7,28) 9,11 8,10 17,49 17,50 23,18 34,02 0,861 

Diferença -0,27 (7,82) -1,51 (7,15) -11,75 -15,39 0,98 -1,36 10,07 9,86 0,690 
a Comparação entre os grupos (nozes e controle). * p ≤0,05. Diferença: evolução da variável (variável Durante – variável Antes = Diferença da Variável). 

Abreviaturas: DP, Desvio Padrão. 
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Tabela 7 - Energia e nutrientes antes e durante a intervenção na comparação dentro dos grupos (nozes e controle). 

  
Antes Durante pb 

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo Média (DP) Mínimo Mediana Máximo  

Energia (kcal) 
Grupo Nozes 2273 (638) 1275 2032 3390 1730 (307) 1162 1775 2136 0,003* 

Grupo Controle 2354 (811) 1128 2111 3815 1807 (511) 920 1886 2665 0,026* 

Proteína (%) 
Grupo Nozes 16,98 (2,62) 13,60 16,64 21,87 17,09 (2,99) 13,62 16,63 25,45 0,840 

Grupo Controle 16,84 (2,34) 12,61 17,34 20,85 21,21 (4,94) 14,90 21,22 31,86 0,005* 

Carboidrato (%) 
Grupo Nozes 46,64 (6,87) 34,98 48,68 56,83 41,93 (5,94) 32,67 41,14 52,99 0,030* 

Grupo Controle 49,99 (7,94) 35,98 48,18 66,84 46,03 (10,90) 23,34 48,29 67,80 0,062 

Lipídios totais (%) 
Grupo Nozes 36,16 (5,54) 24,92 35,05 43,77 41,23 (5,79) 30,92 40,51 49,03 0,034* 

Grupo Controle 32,15 (4,76) 20,50 31,92 36,53 32,32 (6,44) 17,61 31,47 43,07 0,477 

Ácido graxos 

saturados (%) 

Grupo Nozes 13,51 (3,65) 7,57 13,53 20,65 11,70 (3,28) 6,58 10,83 19,29 0,220 

Grupo Controle 10,83 (2,55) 5,26 11,04 13,78 10,22 (2,94) 4,36 10,87 14,39 0,448 

Fibra alimentar (g) 
Grupo Nozes 18,02 (7,07) 8,03 15,59 30,47 17,75 (4,04) 9,11 17,49 23,18 0,903 

Grupo Controle 18,85 (6,18) 9,46 19,63 28,33 17,33 (7,28) 8,10 17,50 34,02 0,499 
b Comparação entre “Antes” e “Durante” dentro dos grupos. * p ≤0,05. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão. 
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6.6 Alimentos segundo a Classificação NOVA 

 

A contribuição calórica dos grupos de alimentos (segundo a classificação NOVA) em 

relação a ingestão calórica total está apresentada nas Tabelas 8 e 9 (dados provenientes dos 

registros alimentares).   

Antes da intervenção, o grupo nozes mostrou valores de alimentos in natura ou 

minimamente processados (%) significativamente superiores (p=0,040) aos do grupo controle, 

enquanto o grupo controle apresentou valores de alimentos processados (%) significativamente 

superiores (p=0,044) aos do grupo nozes.  

Comparando o antes e o durante a intervenção dentro dos grupos, o grupo nozes mostrou 

um aumento estatisticamente significativo dos alimentos in natura ou minimamente 

processados (%) (p=0,001) e uma diminuição estatisticamente significativa dos alimentos 

ultraprocessados (%) (p=0,028). No entanto, essas alterações não foram estatisticamente 

significativas em comparação às alterações observadas no grupo controle (sem diferença 

estatística significativa entre os grupos). 
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Tabela 8 – Contribuição calórica dos grupos de alimentos (classificação NOVA) em relação à ingestão calórica total antes e durante a intervenção 

na comparação entre grupos (nozes e controle). 

   

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

In Natura ou 

Minimamente 

Processados (%) 

Antes 62,06 (8,19) 51,31 (15,42) 49,03 32,50 60,79 48,12 76,38 84,34 0,040* 

Durante 76,05 (11,35) 67,33 (20,36) 57,30 30,67 81,34 76,24 89,44 94,45 0,225 

Diferença 13,99 (12,24) 16,01 (26,86) -8,84 -33,67 15,16 22,64 34,40 53,36 0,821 

Ingredientes 

Culinários Processados 

(%) 

Antes 3,91 (4,78) 3,39 (2,33) 0,00 0,38 2,64 3,02 17,52 7,35 0,706 

Durante 4,55 (5,98) 3,24 (2,68) 0,00 0,00 3,12 2,92 21,86 8,37 0,908 

Diferença 0,64 (8,24) -0,15 (3,46) -13,91 -4,95 0,45 -0,86 21,25 6,03 0,543 

Processados (%) 

Antes 12,67 (6,55) 23,54 (15,06) 0,00 5,18 13,22 18,46 24,54 51,85 0,044* 

Durante 9,81 (7,85) 14,01 (10,08) 2,15 2,66 8,11 11,44 32,66 37,19 0,263 

Diferença -2,86 (8,58) -9,53 (14,60) -13,58 -35,37 -7,65 -9,55 13,01 6,96 0,213 

Ultraprocessados (%) 

Antes 24,20 (14,13) 22,40 (9,28) 5,94 8,59 19,51 20,88 55,80 38,45 0,723 

Durante 10,75 (9,93) 15,42 (17,40) 1,64 0,00 7,25 14,25 39,52 62,40 0,582 

Diferença -13,44 (19,33) -6,98 (19,58) -54,15 -37,03 -11,73 -8,21 24,77 36,43 0,426 
a Comparação entre os grupos (nozes e controle). * p ≤0,05. Diferença: evolução da variável (variável Durante – variável Antes = Diferença da Variável). 

Abreviaturas: DP, Desvio Padrão. 
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Tabela 9 – Contribuição calórica dos grupos de alimentos (classificação NOVA) em relação à ingestão calórica total antes e durante a intervenção 

na comparação dentro dos grupos (nozes e controle). 

  
Antes Durante pb 

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo Média (DP) Mínimo Mediana Máximo  

In Natura ou Minimamente 

Processados (%) 

Grupo Nozes 62,06 (8,19) 49,03 60,79 76,38 76,05 (11,35) 57,30 81,34 89,44 0,001* 

Grupo Controle 51,31 (15,42) 32,50 48,12 84,34 67,33 (20,36) 30,67 76,24 94,45 0,076 

Ingredientes Culinários 

Processados (%) 

Grupo Nozes 3,91 (4,78) 0,00 2,64 17,52 4,55 (5,98) 0,00 3,12 21,86 0,754 

Grupo Controle 3,39 (2,33) 0,38 3,02 7,35 3,24 (2,68) 0,00 2,92 8,37 0,890 

Processados (%) 
Grupo Nozes 12,67 (6,55) 0,00 13,22 24,54 9,81 (7,85) 2,15 8,11 32,66 0,253 

Grupo Controle 23,54 (15,06) 5,18 18,46 51,85 14,01 (10,08) 2,66 11,44 37,19 0,056 

Ultraprocessados (%) 
Grupo Nozes 24,20 (14,13) 5,94 19,51 55,80 10,75 (9,93) 1,64 7,25 39,52 0,028* 

Grupo Controle 22,40 (9,28) 8,59 20,88 38,45 15,42 (17,40) 0,00 14,25 62,40 0,264 
b Comparação entre “Antes” e “Durante” dentro dos grupos. * p ≤0,05. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão. 
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6.7 Composição corporal 

 

Não foi encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa entre e dentro dos 

grupos de estudo nos valores de peso corporal, IMC, massa gorda, massa livre de gordura e 

ângulo de fase (Tabela 10 e Tabela 11).  
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Tabela 10 – Composição corporal antes e após a intervenção na comparação entre grupos (nozes e controle). 

  

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

Grupo  

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

Peso corporal (kg) 

Antes 104,88 (10,54) 104,90 (15,35) 86,20 79,45 105,45 104,95 129,70 123,45 0,997 

Após 104,24 (10,88) 104,16 (16,19) 84,70 77,90 102,80 104,40 129,60 123,95 0,988 

Diferença -0,64 (1,55) -0,74 (1,77) -4,45 -3,00 -0,10 -0,55 1,10 2,60 0,881 

Índice de Massa 

Corporal (kg/m²) 

Antes 37,21 (6,01) 36,99 (2,58) 30,91 32,57 34,55 36,38 49,42 40,51 0,908 

Após 37,00 (6,23) 36,70 (2,86) 29,68 31,96 34,55 36,24 49,38 40,51 0,877 

Diferença -0,20 (0,50) -0,29 (0,62) -1,28 -1,23 -0,04 -0,19 0,40 0,85 0,710 

Massa Gorda 

(kg) 

Antes 40,50 (10,60) 38,15 (5,00) 26,30 29,70 42,30 39,60 62,80 44,70 0,485 

Após 40,02 (10,58) 37,42 (5,35) 26,50 29,50 42,00 38,70 62,10 45,20 0,446 

Diferença -0,48 (0,86) -0,73 (1,29) -1,60 -3,20 -0,70 -0,70 1,20 1,50 0,576 

Massa Gorda 

(%) 

Antes 38,28 (7,33) 36,85 (5,75) 27,58 28,30 40,11 36,07 48,42 44,89 0,606 

Após 38,01 (7,06) 36,38 (5,43) 27,91 28,26 40,41 36,53 47,92 42,91 0,537 

Diferença -0,27 (0,65) -0,48 (0,78) -1,36 -2,01 -0,33 -0,25 1,15 0,45 0,485 

Massa Livre de 

Gordura (kg) 

Antes 64,35 (7,16) 66,73 (14,16) 55,20 46,40 63,10 75,20 76,80 82,70 0,622 

Após 64,20 (6,47) 66,72 (14,15) 54,50 45,60 63,40 74,90 75,10 82,60 0,622 

Diferença -0,15 (1,22) -0,01 (0,91) -2,80 -1,40 0,10 -0,10 1,70 1,40 0,749 

Massa Livre de 

Gordura (%) 

Antes 61,69 (7,32) 63,12 (5,76) 51,58 55,06 59,84 63,89 72,36 71,65 0,606 

Após 61,97 (7,05) 63,60 (5,42) 52,08 57,07 59,59 63,43 72,04 71,74 0,538 

Diferença 0,28 (0,66) 0,48 (0,79) -1,15 -0,45 0,38 0,25 1,41 2,01 0,488 

Ângulo de Fase 

Antes 6,83 (0,62) 6,91 (0,59) 5,80 6,00 7,00 7,00 7,80 7,90 0,755 

Após 6,89 (0,71) 6,91 (0,52) 5,80 5,90 7,00 7,00 7,90 7,70 0,949 

Diferença 0,06 (0,30) 0,00 (0,31) -0,70 -0,60 0,00 0,00 0,50 0,50 0,629 
a Comparação entre os grupos (nozes e controle). Diferença: evolução da variável (variável Após – variável Antes = Diferença da Variável). Abreviaturas: DP, 

Desvio Padrão. 
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Tabela 11- Composição corporal antes e após a intervenção na comparação dentro dos grupos (nozes e controle). 

  
Antes Após pb 

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo Média (DP) Mínimo Mediana Máximo  

Peso corporal (kg) 
Grupo Nozes 104,88 (10,54) 86,20 105,45 129,70 104,24 (10,88) 84,70 102,80 129,60 0,163 

Grupo Controle 104,90 (15,35) 79,45 104,95 123,45 104,16 (16,19) 77,90 104,40 123,95 0,196 

Índice de Massa 

Corporal (kg/m²) 

Grupo Nozes 37,21 (6,01) 30,91 34,55 49,42 37,00 (6,23) 29,68 34,55 49,38 0,168 

Grupo Controle 36,99 (2,58) 32,57 36,38 40,51 36,70 (2,86) 31,96 36,24 40,51 0,156 

Massa Gorda (kg) 
Grupo Nozes 40,50 (10,60) 26,30 42,30 62,80 40,02 (10,58) 26,50 42,00 62,10 0,068 

Grupo Controle 38,15 (5,00) 29,70 39,60 44,70 37,42 (5,35) 29,50 38,70 45,20 0,092 

Massa Gorda (%) 
Grupo Nozes 38,28 (7,33) 27,58 40,11 48,42 38,01 (7,06) 27,91 40,41 47,92 0,160 

Grupo Controle 36,85 (5,75) 28,30 36,07 44,89 36,38 (5,43) 28,26 36,53 42,91 0,071 

Massa Livre de 

Gordura (kg) 

Grupo Nozes 64,35 (7,16) 55,20 63,10 76,80 64,20 (6,47) 54,50 63,40 75,10 0,657 

Grupo Controle 66,73 (14,16) 46,40 75,20 82,70 66,72 (14,15) 45,60 74,90 82,60 0,974 

Massa Livre de 

Gordura (%) 

Grupo Nozes 61,69 (7,32) 51,58 59,84 72,36 61,97 (7,05) 52,08 59,59 72,04 0,153 

Grupo Controle 63,12 (5,76) 55,06 63,89 71,65 63,60 (5,42) 57,07 63,43 71,74 0,068 

Ângulo de Fase 
Grupo Nozes 6,83 (0,62) 5,80 7,00 7,80 6,89 (0,71) 5,80 7,00 7,90 0,480 

Grupo Controle 6,91 (0,59) 6,00 7,00 7,90 6,91 (0,52) 5,90 7,00 7,70 1,000 
b Comparação entre “Antes” e “Após” dentro dos grupos. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão.
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6.8 Perfil lipídico 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa nos valores de colesterol total, HDL, 

LDL, triglicérides, NHDL, CT/HDL e LDL/HDL entre e dentro dos grupos nozes e controle 

(Tabela 12 e Tabela 13).  
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Tabela 12 – Perfil lipídico antes e após a intervenção na comparação entre grupos (nozes e controle). 

  

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

Grupo  

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

Colesterol Total 

(mg/dL) 

Antes 185,89 (28,68) 182,84 (25,03) 148,82 154,48 184,80 181,71 239,27 237,28 0,786 

Após 186,05 (33,75) 182,42 (27,46) 128,23 153,32 185,51 178,20 254,91 231,04 0,778 

Diferença 0,16 (25,44) -0,42 (16,69) -37,36 -27,77 -8,63 -2,49 35,50 25,85 0,949 

HDL 

(mg/dL) 

Antes 45,82 (9,50) 45,58 (11,26) 30,14 33,21 43,35 42,00 62,06 63,24 0,956 

Após 44,91 (7,19) 45,61 (10,70) 32,27 32,08 45,38 42,01 56,94 60,70 0,850 

Diferença -0,91 (6,71) 0,03 (7,20) -14,50 -14,15 -1,28 -1,65 11,05 12,52 0,744 

LDL 

(mg/dL) 

Antes 117,60 (25,39) 114,91 (19,86) 90,13 86,56 115,97 109,84 170,75 155,80 0,779 

Após 119,87 (29,55) 115,71 (21,46) 74,60 99,91 115,02 104,59 170,78 155,14 0,794 

Diferença 2,27 (22,11) 0,80 (14,43) -40,23 -20,01 2,23 -0,76 30,43 22,08 0,852 

Triglicérides 

(mg/dL) 

Antes 112,39 (64,63) 111,72 (42,36) 51,17 47,99 82,22 110,32 276,70 198,59 0,977 

Após 106,36 (55,77) 105,47 (31,82) 30,37 58,27 85,60 107,18 192,88 146,44 0,961 

Diferença -6,03 (39,53) -6,25 (29,71) -115,41 -91,12 -2,42 -1,24 54,20 17,20 0,839 

NHDL 

Antes 140,07 (27,41) 137,25 (20,27) 103,53 114,68 146,36 127,42 181,34 181,34 0,781 

Após 141,14 (33,37) 136,80 (22,93) 80,67 115,51 142,67 126,03 209,36 175,52 0,469 

Diferença 1,07 (21,87) -0,45 (12,84) -29,39 -20,26 -6,06 -0,70 29,73 23,91 0,835 

CT/HDL 

Antes 4,18 (0,84) 4,15 (0,76) 2,67 2,84 4,34 4,26 5,59 5,54 0,940 

Após 4,23 (0,89) 4,12 (0,77) 2,70 3,16 4,46 3,88 5,60 5,21 0,765 

Diferença 0,05 (0,42) -0,03 (0,40) -0,48 -0,80 0,01 0,11 1,04 0,56 0,652 

LDL/HDL 

Antes 2,64 (0,62) 2,63 (0,66) 1,45 1,61 2,73 2,58 3,66 4,06 0,963 

Após 2,72 (0,69) 2,65 (0,71) 1,57 1,79 2,97 2,60 3,75 3,89 0,810 

Diferença 0,08 (0,47) 0,02 (0,38) -0,73 -0,58 0,09 0,04 1,01 0,67 0,748 
a Comparação entre os grupos (nozes e controle). Diferença: evolução da variável (variável Após – variável Antes = Diferença da Variável. Abreviaturas: DP, 

Desvio Padrão; CT, Colesterol Total; HDL, Lipoproteína de Alta Densidade; LDL, Lipoproteína de Baixa Densidade; NHDL, Colesterol Não HDL. 
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Tabela 13 - Perfil lipídico antes e após a intervenção na comparação dentro dos grupos (nozes e controle). 

  
Antes Após pb 

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo Média (DP) Mínimo Mediana Máximo  

Colesterol Total 

(mg/dL) 

Grupo Nozes 185,89 (28,68) 148,82 184,80 239,27 186,05 (33,75) 128,23 185,51 254,91 0,982 

Grupo Controle 182,84 (25,03) 154,48 181,71 237,28 182,42 (27,46) 153,32 178,20 231,04 0,935 

HDL 

(mg/dL) 

Grupo Nozes 45,82 (9,50) 30,14 43,35 62,06 44,91 (7,19) 32,27 45,38 56,94 0,634 

Grupo Controle 45,58 (11,26) 33,21 42,00 63,24 45,61 (10,70) 32,08 42,01 60,70 0,989 

LDL 

(mg/dL) 

Grupo Nozes 117,60 (25,39) 90,13 115,97 170,75 119,87 (29,55) 74,60 115,02 170,78 0,717 

Grupo Controle 114,91 (19,86) 86,56 109,84 155,80 115,71 (21,46) 99,91 104,59 155,14 0,858 

Triglicérides 

(mg/dL) 

Grupo Nozes 112,39 (64,63) 51,17 82,22 276,70 106,36 (55,77) 30,37 85,60 192,88 0,753 

Grupo Controle 111,72 (42,36) 47,99 110,32 198,59 105,47 (31,82) 58,27 107,18 146,44 1,000 

NHDL 
Grupo Nozes 140,07 (27,41) 103,53 146,36 181,34 141,14 (33,37) 80,67 142,67 209,36 0,863 

Grupo Controle 137,25 (20,27) 114,68 127,42 181,34 136,80 (22,93) 115,51 126,03 175,52 0,910 

CT/HDL 
Grupo Nozes 4,18 (0,84) 2,67 4,34 5,59 4,23 (0,89) 2,70 4,46 5,60 0,692 

Grupo Controle 4,15 (0,76) 2,84 4,26 5,54 4,12 (0,77) 3,16 3,88 5,21 0,810 

LDL/HDL 
Grupo Nozes 2,64 (0,62) 1,45 2,73 3,66 2,72 (0,69) 1,57 2,97 3,75 0,563 

Grupo Controle 2,63 (0,66) 1,61 2,58 4,06 2,65 (0,71) 1,79 2,60 3,89 0,866 
b Comparação entre “Antes” e “Após” dentro dos grupos. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão; CT, Colesterol Total; HDL, Lipoproteína de Alta Densidade; LDL, 

Lipoproteína de Baixa Densidade; NHDL, Colesterol Não HDL. 
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6.9 Glicemia de jejum e resistência à insulina  

 

Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi observada nos valores de glicemia 

de jejum, insulina de jejum, HOMA-IR e HOMA-β entre e dentro dos grupos de estudo (Tabela 

14 e Tabela 15).  
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Tabela 14 - Glicemia de jejum, insulina de jejum, HOMA-IR e HOMA-β antes e após a intervenção na comparação entre grupos (nozes e controle). 

  

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

Grupo  

Nozes 

Grupo  

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

Glicemia de 

jejum (mg/dL) 

Antes 91,10 (12,98) 96,90 (9,79) 75,60 77,49 91,28 97,29 119,15 116,51 0,236 

Após 88,42 (11,97) 95,98 (6,02) 65,19 86,75 88,68 96,33 112,03 108,53 0,071 

Diferença -2,68 (8,76) -0,92 (9,61) -20,20 -20,18 -2,30 -2,58 12,36 14,75 0,644 

Insulina de 

jejum 

(µIU/mL) 

Antes 26,13 (11,73) 25,21 (21,96) 6,60 10,80 23,50 19,30 45,80 89,90 0,258 

Após 23,45 (13,33) 20,77 (9,04) 8,80 8,80 19,10 18,30 58,00 39,60 0,578 

Diferença -2,68 (11,59) -4,44 (16,38) -16,60 -50,30 -5,20 -0,50 30,50 10,20 0,434 

HOMA-IR 

Antes 6,00 (3,10) 6,32 (6,56) 1,30 2,58 5,52 4,38 13,20 25,84 0,259 

Após 5,23 (3,23) 4,96 (2,23) 1,62 1,88 4,18 4,36 12,61 9,41 0,821 

Diferença -0,77 (2,73) -1,35 (5,23) -4,00 -16,43 -1,36 -0,32 7,21 2,38 0,192 

HOMA-β 

Antes 378,12 (218,30) 270,42 (169,58) 140,76 115,19 301,58 197,58 943,28 606,14 0,156 

Após 548,07 (785,15) 227,28 (97,47) 148,41 133,88 274,16 187,09 3066,63 428,96 0,060 

Diferença 169,95 (730,79) -43,14 (106,91) -251,42 -205,18 -1,47 -34,19 2560,73 152,00 0,543 
a Comparação entre os grupos (nozes e controle). Diferença: evolução da variável (variável Após – variável Antes = Diferença da Variável. Abreviaturas: DP, 

Desvio Padrão; HOMA-IR, Modelo de Avaliação da Homeostase de Resistência à insulina; HOMA-β, Modelo de Avaliação da Homeostase da função das 

células β. 
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 Tabela 15 - Glicemia de jejum, insulina de jejum, HOMA-IR e HOMA-β antes e após a intervenção na comparação dentro dos grupos (nozes e 

controle). 

  

Antes Após pb 

Média (DP) Mínimo Mediana 
Máxim

o 
Média (DP) Mínimo Mediana Máximo  

Glicemia de jejum 

(mg/dL) 

Grupo Nozes 91,10 (12,98) 75,60 91,28 119,15 88,42 (11,97) 65,19 88,68 112,03 0,291 

Grupo Controle 96,90 (9,79) 77,49 97,29 116,51 95,98 (6,02) 86,75 96,33 108,53 0,757 

Insulina de jejum 

(µIU/mL) 

Grupo Nozes 26,13 (11,73) 6,60 23,50 45,80 23,45 (13,33) 8,80 19,10 58,00 0,116 

Grupo Controle 25,21 (21,96) 10,80 19,30 89,90 20,77 (9,04) 8,80 18,30 39,60 0,689 

HOMA-IR 
Grupo Nozes 6,00 (3,10) 1,30 5,52 13,20 5,23 (3,23) 1,62 4,18 12,61 0,064 

Grupo Controle 6,32 (6,56) 2,58 4,38 25,84 4,96 (2,23) 1,88 4,36 9,41 0,859 

HOMA-β 
Grupo Nozes 378,12 (218,30) 140,76 301,58 943,28 548,07 (785,15) 148,41 274,16 3066,63 0,861 

Grupo Controle 270,42 (169,58) 115,19 197,58 606,14 227,28 (97,47) 133,88 187,09 428,96 0,210 
b Comparação entre “Antes” e “Após” dentro dos grupos. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão; HOMA-IR, Modelo de Avaliação da Homeostase de Resistência à 

insulina; HOMA-β, Modelo de Avaliação da Homeostase da função das células β.
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6.10 Estresse oxidativo 

 

Os resultados das variáveis associadas ao estresse oxidativo estão apresentados nas 

Tabelas 16 e 17.  

Comparando o antes e o após a intervenção dentro dos grupos, o grupo nozes mostrou 

redução estatisticamente significativa dos níveis de TBARS (p=0,020); e ambos os grupos, 

nozes e controle, mostraram aumento estatisticamente significativo da PON-1, p=0,001 e 

p=0,004, respectivamente. No entanto, essas alterações (PON-1 e TBARS) não foram 

estatisticamente significativas na comparação entre os grupos (diferenças entre os grupos não 

foram estatisticamente significativas).   
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Tabela 16 - Estresse oxidativo antes e após a intervenção na comparação entre grupos (nozes e controle). 

(continua) 

  

Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

Estresse 

Oxidativo 
          

TBARS 

(µmol/L) 

Antes 7,35 (1,00) 8,29 (1,38) 5,80 5,97 7,33 8,19 9,53 11,65 0,067 

Após 6,69 (1,22) 7,11 (1,37) 4,94 5,83 6,62 6,71 9,06 10,05 0,524 

Diferença -0,66 (0,89) -1,18 (2,47) -1,91 -5,55 -0,69 -1,60 1,56 3,42 0,111 

PCO 

(nmol/mg de 

proteína) c,d 

Antes 0,16 (0,03) 0,15 (0,05) 0,13 0,08 0,14 0,14 0,22 0,23 0,391 

Após 0,16 (0,03) 0,17 (0,03) 0,12 0,12 0,16 0,17 0,22 0,21 0,612 

Diferença 0,00 (0,02) 0,02 (0,04) -0,03 -0,03 0,00 0,01 0,03 0,11 0,271 

AGEs (UA/mg 

de proteína) c 

Antes 14,43 (16,00) 9,41 (2,12) 7,09 7,35 10,10 9,08 64,90 14,85 0,325 

Após 10,00 (2,29) 10,15 (2,61) 6,90 6,92 9,84 9,49 14,96 16,87 0,883 

Diferença -4,43 (15,82) 0,74 (3,25) -54,33 -3,61 0,09 0,40 2,96 8,83 0,712 

Antioxidantes           

β-caroteno 

(mg/L) 

Antes 0,56 (0,17) 0,55 (0,09) 0,37 0,46 0,50 0,53 0,90 0,73 0,468 

Após 0,55 (0,14) 0,53 (0,12) 0,28 0,73 0,57 0,50 0,75 0,77 0,749 

Diferença -0,01 (0,23) -0,02 (0,12) -0,61 -0,27 0,00 -0,02 0,34 0,16 0,896 

PON-1 (U/mg) 

Antes 1,56 (1,11) 2,08 (1,31) 0,44 0,65 1,44 2,05 4,11 5,02 0,284 

Após 2,32 (1,77) 2,79 (1,84) 0,53 0,67 1,88 2,37 6,22 6,52 0,401 

Diferença 0,76 (0,86) 0,72 (0,63) 0,10 0,02 0,52 0,49 3,42 1,70 0,839 

α-tocoferol 

(µmol/L) 

Antes 12,86 (12,82) 12,42 (2,17) 8,79 9,14 12,95 13,06 17,29 15,15 0,679 

Após 12,25 (2,42) 11,91 (2,63) 9,26 8,68 12,74 11,95 15,89 17,63 0,748 

Diferença -0,61 (3,39) -0,51 (1,76) -7,80 -3,92 -1,32 -0,51 5,38 2,48 0,929 

γ-tocoferol 

(µmol/L) 

Antes 2,79 (0,96) 2,35 (0,89) 1,01 0,98 3,00 2,25 4,77 3,50 0,266 

Após 2,77 (0,88) 2,59 (0,49) 1,75 1,99 3,00 2,49 4,51 3,50 0,535 

Diferença -0,01 (0,63) 0,24 (0,81) -1,25 -1,01 0,00 0,02 1,13 2,01 0,399 
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         (conclusão) 

  Média (DP) Mínimo Mediana Máximo pa 

  
Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 

Grupo 

Nozes 

Grupo 

Controle 
 

γ-tocoferol/CT 

Antes 0,58 (0,18) 0,49 (0,17) 0,26 0,24 0,57 0,49 0,84 0,77 0,255 

Após 0,59 (0,20) 0,56 (0,11) 0,36 0,42 0,60 0,56 0,93 0,74 0,615 

Diferença 0,01 (0,15) 0,06 (0,21) -0,24 -0,26 0,01 -0,01 0,26 0,50 0,499 
a Comparação entre os grupos (nozes e controle). c n = 12 (grupo nozes). d n = 10 (grupo controle). Diferença: evolução da variável (variável Após – variável 

Antes = Diferença da Variável. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão; PON-1, Paraoxonase-1; PCO, Proteínas Carboniladas; TBARS, Substâncias Reativas ao Ácido 

Tiobarbitúrico; AGEs, Produtos Finais de Glicação Avançada. 
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Tabela 17 - Estresse oxidativo antes e após a intervenção na comparação dentro dos grupos (nozes e controle). 

  Antes Após pb 

  Média (DP) Mínimo Mediana Máximo Média (DP) Mínimo Mediana Máximo  

Estresse oxidativo           

TBARS (µmol/L) 
Grupo Nozes 7,35 (1,00) 5,80 7,33 9,53 6,69 (1,22) 4,94 6,62 9,06 0,020* 

Grupo Controle 8,29 (1,38) 5,97 8,19 11,65 7,11 (1,37) 5,83 6,71 10,05 0,182 

PCO (nmol/mg de 

proteína) c,d 
Grupo Nozes 0,16 (0,03) 0,13 0,14 0,22 0,16 (0,03) 0,12 0,16 0,22 0,650 

Grupo Controle 0,15 (0,05) 0,08 0,14 0,23 0,17 (0,03) 0,12 0,17 0,21 0,186 

AGEs (UA/mg de 

proteína) c 

Grupo Nozes 14,43 (16,00) 7,09 10,10 64,90 10,00 (2,29) 6,90 9,84 14,96 0,937 

Grupo Controle 9,41 (2,12) 7,35 9,08 14,85 10,15 (2,61) 6,92 9,49 16,87 0,468 

Antioxidantes           

β-caroteno 

(mg/L) 

Grupo Nozes 0,56 (0,17) 0,37 0,50 0,90 0,55 (0,14) 0,28 0,57 0,75 0,860 

Grupo Controle 0,55 (0,09) 0,46 0,53 0,73 0,53 (0,12) 0,73 0,50 0,77 0,570 

PON-1 (U/mg) 
Grupo Nozes 1,56 (1,11) 0,44 1,44 4,11 2,32 (1,77) 0,53 1,88 6,22 0,001* 

Grupo Controle 2,08 (1,31) 0,65 2,05 5,02 2,79 (1,84) 0,67 2,37 6,52 0,004* 

α-tocoferol 

(µmol/L) 

Grupo Nozes 12,86 (12,82) 8,79 12,95 17,29 12,25 (2,42) 9,26 12,74 15,89 0,528 

Grupo Controle 12,42 (2,17) 9,14 13,06 15,15 11,91 (2,63) 8,68 11,95 17,63 0,362 

γ-tocoferol 

(µmol/L) 

Grupo Nozes 2,79 (0,96) 1,01 3,00 4,77 2,77 (0,88) 1,75 3,00 4,51 0,934 

Grupo Controle 2,35 (0,89) 0,98 2,25 3,50 2,59 (0,49) 1,99 2,49 3,50 0,354 

γ-tocoferol/ 

colesterol total 

Grupo Nozes 0,58 (0,18) 0,26 0,57 0,84 0,59 (0,20) 0,36 0,60 0,93 0,762 

Grupo Controle 0,49 (0,17) 0,24 0,49 0,77 0,56 (0,11) 0,42 0,56 0,74 0,346 
b Comparação entre “Antes” e “Após” dentro dos grupos. c n = 12 (grupo nozes). d n = 10 (grupo controle). * p ≤0,05. Abreviaturas: DP, Desvio Padrão; PON-

1, Paraoxonase-1; PCO, Proteínas Carboniladas; TBARS, Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico; AGEs, Produtos Finais de Glicação Avançada. 
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7 DISCUSSÃO  

 

Nosso estudo propôs a inclusão de uma porção diária de 30 gramas de nozes-pecãs na 

alimentação. Um consumo que varia entre 30 a 50 gramas de nozes por dia poderia ser indicação 

saudável sem oferecer risco de ganho de peso (VADIVEL; KUNYANGA; BIESALSKI, 2012). 

Em relação à aceitabilidade desses alimentos, o “desejo em consumir” e ao “gosto geral”, foi 

observado que o consumo regular de uma porção de 60 gramas por dia de avelã, pode ter a 

aceitabilidade prejudicada ao longo do tempo enquanto uma porção menor de 30 gramas por 

dia mostrou ser praticável (TEY et al., 2013).   

Apesar da redução da porcentagem de ácidos graxos saturados plasmáticos no grupo 

nozes em comparação com o grupo controle, não houve alterações estatisticamente 

significativas na porcentagem de ácido oleico plasmático. Diante da ausência de mudanças 

estatisticamente significativas na porcentagem do ácido oleico plasmático, alguns fatores 

devem ser levados em consideração. O ácido oleico é um ácido graxo obtido não somente pela 

alimentação, mas também de forma endógena no organismo, o que poderia manter seus níveis 

constantes (FRASER et al., 2002; NAKAMURA; NARA, 2004; BAYLIN; CAMPOS, 2006). 

Ele está presente em outros alimentos além das nozes-pecãs, como no óleo vegetal de colza e 

no azeite de oliva (BANIM et al., 2018). Além disso, os alimentos consumidos pelos 

participantes do nosso estudo não foram rigorosamente controlados. 

Em nosso estudo, o peso corporal e o IMC não mostraram alterações estatisticamente 

significativas no grupo nozes com a inclusão diária de 221 kcal provenientes das 30 gramas de 

nozes-pecãs. As meta-análises realizadas por Flores-Mateo et al. (2013), Perna et al. (2016) e 

Guasch-Ferre et al. (2018) também não observaram alterações significativas no peso corporal 

e IMC após o consumo de uma dieta enriquecida com nozes. Enquanto, na meta-análise 

realizada por Li et al. (2018), foi observada uma redução significativa no peso corporal e IMC. 

Em ensaios clínicos que incluíram noz-pecã na dieta, Morgan e Clayshulte (2000) não 

observaram alterações no IMC no grupo que recebeu as nozes-pecãs, assim como McKay et al. 

(2018) também não encontraram alterações significativas no peso corporal. Rajaram et al. 

(2001) mostraram perda de peso com uma dieta enriquecida com nozes-pecãs (20% do total de 

energia) durante quatro semanas em comparação com a outra dieta de estudo. Campos et al. 

(2020) observaram redução do peso corporal e IMC no grupo das nozes-pecãs (30 gramas 

diárias por doze semanas), porém, sem diferença significativa em comparação aos outros grupos 

de estudo (óleo de oliva e controle).  
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A massa gorda, massa livre de gordura e ângulo de fase, avaliados no presente estudo, 

não mostraram alterações estatisticamente significativas em ambos os grupos (nozes e controle) 

após a intervenção. Outros ensaios clínicos que adicionaram nozes como pistaches (44 gramas/ 

dia por doze semanas) (FANTINO et al., 2020), amêndoa de baru (20 gramas/ dia por seis 

semanas) (BENTO et al., 2014), avelã (30 gramas/ dia ou 60 gramas/ dia por doze semanas) 

(TEY et al., 2013) e amêndoas (56 gramas/ dia por oito semanas) (BOWEN et al., 2019) na 

dieta, também não encontraram alterações significativas na composição corporal.  

Nossos resultados corroboram com a posição de que, apesar do elevado conteúdo 

calórico, as nozes não contribuem para o aumento de medidas de adiposidade. Alguns 

mecanismos foram propostos para tentar explicar esse efeito das nozes, dentre eles estão uma 

maior termogênese induzida pela dieta (PIERS et al., 2002; CASAS-AGUSTENCH et al., 2009; 

KRISHNAN; COOPER, 2014; TINDALL et al., 2018), melhor controle do apetite (COATES; 

HOWE, 2007; MATTES et al., 2010; VADIVEL; KUNYANGA; BIESALSKI, 2012; 

TINDALL et al., 2018; PAHLAVANI, 2019), bioacessibilidade reduzida a lipídios devido à 

estrutura das paredes celulares das nozes (ELLIS et al., 2004; TAN; DHILLON; MATTES, 

2014; KIM; KEOGH; CLIFTON, 2017), propriedades prebióticas (SUGIZAKI; 

NAVES, 2018; TINDALL et al., 2018) e resposta dietética compensatória pela redução do 

consumo de outros alimentos (FRASER et al., 2002; HOLLIS; MATTES, 2007; TAN; 

DHILLON; MATTES, 2014; ROS, 2015; TINDALL et al., 2018, FANTINO et al., 2020).  

Quatro ensaios clínicos anteriores ao nosso estudo, com duração de pelo menos 4 

semanas, avaliaram os efeitos do consumo de noz-pecã nos lipídios sanguíneos (MORGAN; 

CLAYSHULTE, 2000; RAJARAM et al., 2001; MCKAY et al., 2018; CAMPOS et al., 2020). 

Morgan e Clayshulte (2000) ofertaram 68 gramas de nozes-pecãs durante oito semanas para 

adultos com níveis lipídicos normais, este grupo de intervenção mostrou uma diminuição do 

LDL da linha de base para a 4ª semana e também para a 8ª semana. Seguidamente, no estudo 

de Rajaram et al. (2001), uma dieta com 20% do total de energia em nozes-pecãs (72 gramas 

em 2400 kcal) realizada durante quatro semanas, por adultos saudáveis, resultou em menores 

níveis de triglicérides, colesterol total e LDL e níveis maiores de HDL quando comparada a 

dieta controle. No estudo de Mckay et al. (2018), após o consumo de uma dieta enriquecida 

com nozes-pecãs (42,5 gramas em 2000 kcal) por quatro semanas, não foram observadas 

alterações estatisticamente significativas no perfil lipídico de adultos com sobrepeso e 

obesidade em comparação com a dieta controle. E, mais recentemente, no estudo de Campos et 

al. (2020), a ingestão de 30 gramas diárias de nozes-pecãs associada a uma dieta saudável, 

individualizada, conforme a necessidade energética, durante doze semanas, não resultou em 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822300000973?via%3Dihub#!
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melhora dos níveis de LDL em indivíduos com doença arterial coronariana estável. Houve, 

porém, uma redução significativa nos níveis de colesterol NHDL e na razão colesterol total para 

HDL em comparação aos grupos com azeite de oliva (30 ml/dia) e controle, ambos os grupos 

também com prescrição de dieta saudável individualizada (CAMPOS et al., 2020).  

Embora nosso estudo não tenha mostrado alterações estatisticamente significativas no 

perfil lipídico com a adição de nozes-pecãs na alimentação, as metanálises de Del Gobbo et al. 

(2015), Musa-Veloso et al. (2016) e Guasch-Ferré et al. (2018) mostraram resultados positivos 

com a incorporação de nozes na dieta na redução do colesterol total, LDL e triglicérides, porém, 

sem efeitos significativos para o HDL.  Na metanálise de Banel et al. (2009), as intervenções 

com nozes reduziram colesterol total e LDL; na de Sabaté, Oda e Ros (2010), reduziram 

triglicérides (em indivíduos com níveis de triglicérides de pelo menos 150 mg/dL), colesterol 

total, LDL, razão LDL/HDL e razão colesterol total/HDL; na de Mejia et al. (2014), reduziram 

triglicérides; e na de Perna et al. (2016), reduziram LDL. Interessantemente, Del Gobbo et al. 

(2015) observaram que os maiores efeitos das nozes no colesterol total e LDL foram em ensaios 

que forneceram doses maiores ou iguais a 60 gramas de nozes por dia; e  Guasch-Ferré et al. 

(2018), quando a incorporação de nozes (Juglans regia) representou uma maior porcentagem 

da energia total diária, de 10 a 25% da energia total em comparação com 5 a 10% da energia 

total, reduções modestamente maiores ocorreram quando a dieta com nozes foi comparada a 

dietas americanas e ocidentais. Na metanálise de Sabaté, Oda e Ros (2010), os efeitos 

hipolipemiantes, além de se mostrarem relacionados a quantidade de nozes ofertada, foram mais 

pronunciados em indivíduos que consumiam dietas ocidentais, com níveis basais maiores de 

LDL e com menor IMC. Indivíduos com maior adiposidade e resistência à insulina parecem 

não responder de forma esperada na melhora de lipídios sanguíneos mediante uma intervenção 

dietética para essa finalidade (FLOCK; GREEN; KRIS-ETHERTON, 2011; CASAS-

AGUSTENCH et al., 2011; MCKAY et al., 2018; ABBASPOUR et al., 2019), um possível 

contribuinte para essa menor responsividade seria, talvez, a redução da absorção e a síntese 

aumentada de colesterol nestas condições (CASAS-AGUSTENCH et al., 2011; 

PARAMSOTHY et al., 2011; MASHNAFI et al., 2019). Dessa maneira, o IMC elevado dos 

nossos participantes, a pequena quantidade de nozes ofertada e o tipo de dieta controle 

(recomendações de alimentação saudável dadas aos dois grupos do nosso estudo) poderiam 

estar relacionados à ausência de uma mudança estatisticamente significativa no perfil lipídico 

do nosso grupo nozes. 

Em relação aos efeitos do consumo de nozes na glicemia de jejum e resistência à 

insulina, na metanálise de Viguiliouk et al. (2014), foi observada uma redução estatisticamente 
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significativa, porém pequena, de 0,15 mmol/L na glicemia de jejum em indivíduos com diabetes 

tipo 2, com uma ingestão média de 56 gramas diárias de nozes por um tempo médio de oito 

semanas, sem vantagens para a insulina e HOMA-IR. Na metanálise de Mejia et al. (2014), 

verificaram uma redução ainda menor, de 0,08 mmol/L na glicemia de jejum durante esse 

mesmo tempo médio de acompanhamento com uma dose média de 50 gramas de nozes diárias. 

Mais recentemente, na metanálise realizada por Tindall et al. (2019), o consumo de nozes levou 

a uma redução da insulina de jejum e HOMA-IR, sem efeito na glicemia de jejum. Os resultados 

não estavam associados à quantidade de nozes ofertada nem ao status do peso, ou seja, com ou 

sem perda de peso (TINDALL et al., 2019). No entanto, o tipo de noz mostrou influenciar o 

efeito do consumo de nozes na glicemia de jejum, sendo o pistache superior na redução da 

glicemia de jejum em comparação a outras nozes que não tiveram efeito (TINDALL et al., 

2019). Além disso, os estudos em que a dieta controle era isocalórica à dieta com nozes e que 

incluíam indivíduos com pré-diabetes, foram favoráveis ao grupo das nozes em relação aos 

resultados para HOMA-IR e insulina de jejum (TINDALL et al., 2019). McKay et al. (2018) 

incluíram nozes-pecãs (15% da energia total, aproximadamente 42,5 gramas em 2000 kcal) na 

dieta de indivíduos com sobrepeso e obesidade durante quatro semanas e não encontraram 

benefícios significativos na glicemia de jejum, porém, observaram melhoras significativas na 

insulina, HOMA-IR e HOMA-β em comparação com a dieta controle isocalórica semelhante 

em teor de fibra e gordura total. Diante desses achados, além da dieta do grupo controle do 

presente estudo não ter sido isocalórica à dieta do grupo nozes, nossa intervenção pode ter sido 

curta e a dose de nozes ofertada pequena, considerando a oferta de apenas um único tipo de 

noz, a noz-pecã. Além disso, pode ser que a combinação da noz-pecã com outros tipos de nozes 

tenha seus efeitos melhorados (CASAS-AGUSTENCH et al., 2011; SOUZA et al., 2015).   

Os compostos fenólicos e o γ-tocoferol presentes na noz-pecã poderiam auxiliar na 

proteção antioxidante do organismo (DE LA ROSA; ALVAREZ-PARRILLA; SHAHIDI, 

2010; HUDTHAGOSOL et al., 2011). No entanto, pode ser questionado se esses compostos 

são realmente absorvidos gerando ações biológicas no organismo (HUDTHAGOSOL et al., 

2011). Hudthagosol et al. (2011) mostraram que após o consumo agudo de 90 gramas de nozes-

pecãs e água por adultos saudáveis, monômeros de catequinas são absorvidos. Além disso, 

observaram o aumento pós-prandial de γ-tocoferol (5 e 8 horas após o consumo) e da 

capacidade de absorção dos radicais de oxigênio lipofílicos e hidrofílicos; e a redução pós-

prandial de LDL oxidado e da razão malondialdeído: triglicérides (HUDTHAGOSOL et al., 

2011).   
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O γ-tocoferol é encontrado não somente nas nozes, mas também em leguminosas, 

sementes, óleos vegetais (WYATT; CARBALLIDO; MENDEZ, 1998; GRILO, et al., 2014; 

WAN et al., 2015, ALBERDI-CEDEÑO et al., 2017). A ingestão de γ-tocoferol apenas parece 

não representar os níveis de γ-tocoferol circulantes; moléculas biologicamente importantes, 

condições patológicas, inflamação e estresse oxidativo parecem estar associados às alterações 

nestes níveis (TALEGAWKAR et al., 2007; PATEL; BHATTACHAYA; BUTTE, 2010; 

MORIMOTO et al., 2015; ABDULLA et al., 2018; WANIEK et al., 2018; THOMPSON; 

COONEY, 2019). Diferente do comportamento de outros antioxidantes, os níveis de γ-tocoferol 

mostraram estar mais aumentados em algumas condições associadas a um estado de saúde não 

adequado (THOMPSON; COONEY, 2019), como no diabetes mellitus tipo 2 (PATEL; 

BHATTACHAYA; BUTTE, 2010) e IMC elevado (MORIMOTO et al., 2015). Além disso, os 

níveis de γ-tocoferol mostraram estar diretamente associados à inflamação e ao estresse 

oxidativo; e inversamente associados à exposição de antioxidantes (ABDULLA et al., 2018). 

Em nosso estudo, os níveis de γ-tocoferol, α-tocoferol e β-caroteno plasmáticos não mostraram 

alterações estatisticamente significativas após a intervenção. O γ-tocoferol, talvez, seja 

regulado fisiologicamente de forma mais rigorosa, em uma faixa mais estreita por conta de 

efeitos pró e anti-inflamatórios que poderiam variar dependendo de sua concentração 

(THOMPSON; COONEY, 2019). 

Apesar de observarmos um aumento estatisticamente significativo na atividade da PON-

1 em ambos os grupos de estudo após a intervenção, essas alterações não diferiram de forma 

estatisticamente significativa na comparação entre os grupos (nozes e controle). A PON-1 é 

uma enzima de produção principalmente hepática associada ao HDL, com propriedades 

antioxidantes contra a peroxidação lipídica (DEAKIN et al., 2002; FERRETTI; 

BACCHETTI, 2012; CHISTIAKOV et al., 2017; SHUNMOOGAM; NAIDOO; CHILTON, 

2018). O ácido oleico parece ter uma ação positiva sobre essa enzima (FERRETTI; 

BACCHETTI, 2012; LOU-BONAFONTE et al., 2015) e alguns estudos se interessaram em 

investigar os efeitos do consumo de nozes na atividade da PON-1 (LOU-BONAFONTE et al., 

2015). O consumo de carne enriquecida com nozes (Juglans regia) (quatro bifes de 150 gramas 

e 150 gramas de salsicha, todos contendo 20% de pasta de nozes) durante cinco semanas, 

aumentou a atividade da PON-1 (CANALES et al., 2007; CANALES et al., 2011) e a razão 

PON-1/HDL (CANALES et al., 2011) em indivíduos com risco cardiovascular aumentado. Em 

contrapartida, o consumo diário de 45 gramas de castanha do Brasil por indivíduos 

normolipidêmicos a curto prazo (quinze dias), não alterou a atividade da PON-1 nem os níveis 

de HDL (STRUNZ et al., 2008). Da mesma forma, o consumo de castanha de caju (10% da 
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ingestão calórica total, aproximadamente 28 gramas por dia) durante oito semanas, por 

indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, não mostrou mudanças significativas na atividade da 

PON-1 em comparação com o grupo controle (DAMAVANDI et al., 2019). Os diferentes 

resultados encontrados em estudos que avaliaram a atividade da PON-1 podem ser decorrentes 

das características dos sujeitos (polimorfismos no gene PON-1), tempo de intervenção, dose e 

tipo de noz utilizada, composição e quantidade de lipídios presentes na dieta (CANALES et al., 

2011; FERRETTI; BACCHETTI, 2012; LOU-BONAFONTE et al., 2015).   

Em nosso estudo, a concentração de TBARS reduziu de forma estatisticamente 

significativa no grupo nozes após a intervenção, porém, essa redução não foi estatisticamente 

significativa em comparação com o grupo controle. O ensaio de TBARS é utilizado para medir 

os níveis de malondialdeído (HADDAD et al., 2006). O malondialdeído é um marcador de 

peroxidação lipídica (KOCYIGIT; KOYLU; KELES, 2006; LEE et al., 2012). Hudthagosol et 

al. (2011) não observaram alterações nas concentrações de malondialdeído ao longo do tempo 

(24 horas) após o consumo agudo de 90 gramas de nozes-pecãs e água por adultos saudáveis. 

Já Haddad et al. (2006) observaram a redução de 7,4% (p < 0,05) nas concentrações de TBARS 

de adultos saudáveis com a incorporação de nozes-pecãs (20% da energia total) em uma dieta 

saudável durante quatro semanas. A redução de TBARS, com a inclusão de nozes-pecãs na 

alimentação, é favorável a possível ação dos polifenóis e tocoferóis das nozes-pecãs contra a 

peroxidação lipídica in vivo, porém, deve se ter atenção com esta interpretação, pois outros 

marcadores de estresse oxidativo, além do TBARS, devem ser analisados (HADDAD et al., 

2006).   

As análises de PCO e AGEs foram acrescentadas a nossa investigação, a fim de 

complementar a análise do estresse oxidativo. A carbonilação de proteínas representa uma 

modificação pós-traducional não enzimática, na qual ocorre a formação de um grupo carbonila 

reativo em uma proteína (FEDOROVA; BOLLINENI; HOFFMANN, 2014; HECKER; 

WAGNER, 2018). Assim como o nosso estudo, outros três estudos também não encontraram 

diferenças significativas nos níveis de PCO após o consumo de nozes. Sureda et al. (2016) 

avaliaram uma dieta mediterrânea suplementada com 30 gramas diárias de nozes (nozes, avelãs 

e amêndoas) a longo prazo em pacientes com síndrome metabólica e não encontraram 

diferenças significativas nos níveis de PCO em relação a dieta controle. O consumo de 50 

gramas de amêndoas diárias durante quatro semanas por indivíduos do sexo masculino, não 

mostrou alterar significativamente a concentração de PCO (CHOUDHURY; CLARK; 

GRIFFITHS, 2014). Uma dieta com 20% das calorias em amêndoas, por doze semanas, também 

não mostrou alteração significativa na PCO de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em 
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comparação com o grupo controle (CHEN et al., 2017). Entretanto, no ensaio clínico de Liu et 

al. (2013), as amêndoas representaram 20% da ingestão calórica total diária da dieta durante 

quatro semanas, apesar de não alterar malondialdeído e do curto período de intervenção, reduziu 

PCO significativamente em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 em comparação com a dieta 

controle.  

Os AGES representam um grupo diverso e complexo de moléculas formadas, 

principalmente, a partir da reação não enzimática de açúcares redutores com grupos amino de 

proteínas, lipídios ou ácidos nucléicos, eles podem ser formados endogenamente e também 

obtidos de forma exógena, como por meio dos alimentos, principalmente aqueles preparados 

em calor seco (FISHMAN et al., 2018; GHODSI; KHEIROURI, 2018; CHAUDHURI et al., 

2018; BIGAGLI; LODOVICI, 2019; GILL et al., 2019; YANG et al., 2019).  No presente 

estudo, não houve alterações estatisticamente significativas nos AGEs com a intervenção de 

nozes-pecãs. Porém, um estudo transversal observou que a ingestão de mais de duas porções de 

nozes por semana, autorreferida por participantes com baixo a moderado risco cardiovascular, 

foi associada com a diminuição de AGEs mensurado por autofluorescência cutânea 

(SÁNCHEZ et al., 2019).  

Os achados relacionados aos efeitos positivos da ingestão crônica de nozes no estresse 

oxidativo ainda são controversos (SILVEIRA et al., 2020). Na revisão sistemática realizada por 

López-Uriarte et al. (2009), foi analisado o efeito das nozes em biomarcadores de estresse 

oxidativo, entretanto, em ensaios clínicos randomizados e controlados, conduzidos em seres 

humanos, não foi encontrado, de forma consistente, efeito benéfico da ingestão de nozes no 

estresse oxidativo. Portanto, é consenso que seja necessária a realização de mais investigações 

nesta área (LÓPEZ-URIARTE et al., 2009; BITOK; SABATÉ, 2018, SILVEIRA et al., 2020).   

Algumas limitações podem ser identificadas neste estudo. O tamanho amostral do 

estudo foi pequeno e a duração da intervenção relativamente curta, o que pode ter 

impossibilitado de encontrar alterações que ocorreriam a longo prazo. A alimentação dos 

voluntários durante o estudo não foi controlada por um serviço de alimentação. O grau de 

adesão às orientações alimentares pode ter sido influenciado pela dieta habitual e empenho dos 

participantes. Apesar de todas as orientações fornecidas no estudo, a precisão dos dados 

provenientes dos registros alimentares irá depender da motivação dos participantes (HODSON; 

SKEAFF; FIELDING, 2008). Além disso, pode ocorrer a estimação incorreta do tamanho da 

porção do alimento, erros associados ao banco de dados de composição nutricional dos 

alimentos (HODSON; SKEAFF; FIELDING, 2008), sub-relato das calorias ingeridas 
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(LICHTMAN et al., 1992) e falta de detalhamento de itens alimentares consumidos, o que pode 

gerar erros na classificação dos alimentos.    

Em contrapartida, o presente estudo também apresenta pontos fortes. O estudo foi um 

ensaio clínico randomizado com grupo controle, analisou diversos marcadores metabólicos e 

incluiu em sua amostra indivíduos de ambos os sexos. Os participantes receberam 

aconselhamentos dietéticos qualitativos, para serem realizados em suas casas em condições de 

vida real (DAMASCENO et al., 2011), com alimentos que lhes eram disponíveis, de acordo 

com sua condição econômica, social e cultural. Além disso, as nozes foram ofertadas sem custo 

e a quantidade de nozes para o consumo diário não foi enjoativa, o que aumenta as chances de 

adesão e o consumo a longo prazo.  
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8 CONCLUSÃO 

 

A inclusão de 30 gramas diárias de nozes-pecãs na dieta do grupo nozes durante seis 

semanas não promoveu alterações estatisticamente significativas na composição corporal, perfil 

lipídico, glicemia de jejum, resistência à insulina e estresse oxidativo de adultos com obesidade 

em comparação com a dieta realizada pelo grupo controle. Esse grupo recebeu as mesmas 

recomendações dietéticas do grupo nozes (para uma alimentação saudável), porém, sem a 

adição de nozes-pecã.   

Dessa maneira, é necessária a realização de novos ensaios clínicos, a fim de elucidar os 

efeitos do consumo de noz-pecã a longo prazo, testando outros desenhos de estudo, doses, 

modos de consumo (em jejum ou alimentado, sozinhas ou junto com outros alimentos, como 

lanches ou em refeições principais) e a combinação com outros tipos de nozes. Além disso, 

outros biomarcadores metabólicos podem ser acrescentados na investigação para melhor 

esclarecer os mecanismos de ação e utilidade clínica da noz-pecã na obesidade.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Ficha de dados pessoais e clínicos  

1 – IDENTIFICAÇÃO  

Nome Completo: ___________________________________________________________________ 

Sexo:_____ Data de Nascimento: ___/___/_____ Idade:______ Estado civil:____________________                        

Endereço: _________________________________________________________________________  

Bairro: ______________________________________ Cidade:_______________________________ 

E-mail: ______________________ Telefones para contato: _________________________________ 

Escolaridade: ______________ Profissão:_____________ Horário de trabalho:__________________ 

 

2 – CONDIÇÕES DE SAÚDE 

História médica (doenças/acompanhamentos):____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Outras condições de saúde (febre, traumas, cirurgias):______________________________________ 

Uso de medicamentos: ( ) sim ( ) não. Se sim, quais?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Uso de suplementos alimentares: ( ) sim ( ) não. Se sim, quais?_______________________________ 

Está em período de climatério, menopausa, gestante ou nutriz? ( ) sim ( ) não 

Alergia Alimentar: ( ) sim ( ) não. Se sim, qual?___________________________________________ 

Intolerância alimentar a castanhas e nozes: ( ) sim ( ) não. 

Está realizando dieta restritiva ou tratamento dietético? ( ) sim ( ) não. 

 

3 – HÁBITOS  

Tabagista: ( ) sim ( ) não.    

Uso de drogas: ( ) sim ( ) não. 

Etilista: ( ) sim ( ) não - (tipo de bebida/quantidade/frequência):_______________________________ 

Atividade física (tipo/frequência/duração):________________________________________________ 

Consome castanhas / nozes uma ou mais vezes na semana? ( ) sim ( ) não. Se não, com qual frequência? 

__________________________________________________________________________________ 

 

4 – DADOS ANTROPOMETRICOS 

Peso:____________________ Altura:____________________ IMC:__________________________ 

História de peso: mudança de peso ≥5 kg nos últimos três meses? ( ) sim ( ) não. 
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ANEXO 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética 

 


