
DANIELE IDALINO JANEBRO 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO DO EFEITO DA FARINHA DA CASCA DE Passiflora 

edulis f. flavicarpa Deg.(MARACUJÁ AMARELO) EM PORTADORES 

DE SÍNDROME METABÓLICA COM DIABETES MELLITUS TIPO 2  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA PROFESSOR 

DELBY FERNANDES DE MEDEIROS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS E 

SINTÉTICOS BIOATIVOS 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa – PB 

2009 



 

DANIELE IDALINO JANEBRO  

 

 

 

 

 

INVESTIGAÇÃO DO EFEITO DA FARINHA DA CASCA DE Passiflora 

edulis f. flavicarpa Deg.(MARACUJÁ AMARELO) EM PORTADORES 

DE SÍNDROME METABÓLICA COM DIABETES MELLITUS TIPO 2  

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Produtos Naturais e 
Sintéticos Bioativos do Centro de Ciências 
da Saúde, Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica Prof. Delby Fernandes de 
Medeiros da Universidade Federal da 
Paraíba, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de DOUTOR EM 
PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS 
BIOATIVOS. Área de Concentração: 
FARMACOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
ORIENTADORA: Profª. Drª. Margareth de Fátima Formig a Melo Diniz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

João Pessoa – PB 
2009 



 

 

 
 

     J33i      Janebro, Daniele Idalino. 
                     Investigação do efeito da farinha da casca de Passiflora edulis f. 

flavicarpa Deg. (maracujá amarelo) em portadores de síndrome 
metabólica com diabetes mellitus tipo 2 / Daniele Idalino Janebro.- 
João Pessoa, 2009. 

117f. : il.       

           Orientadora: Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz 
                     Tese (Doutorado) – UFPB/CCS/LTF  
                     1. Produtos Naturais. 2. Passiflora edulis f. Flavicarpa 

Deg.(maracujá amarelo). 3. Fibra dietética. 4. Diabetes Mellitus. 5. 
Síndrome Metabólica.                                                                                                                    

   
 
 UFPB/BC                                     CDU: 547.9(043) 

 
   



 

DANIELE IDALINO JANEBRO 
 
 

 
 

 
INVESTIGAÇÃO DO EFEITO DA FARINHA DA CASCA DE Passiflora edulis f. 

flavicarpa Deg.(MARACUJÁ AMARELO) EM PORTADORES DE SÍNDROME 

METABÓLICA COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 

 
 
 
 

Aprovada em 19/01/2009 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

______________________________________________ 
Profª. Drª. Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz 

Orientadora – DC/CCS/UFPB 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Armando Ubirajara Oliveira Sabaa-Srur  

Examinador externo – DNBE/UFRJ 
 
 
 

______________________________________________ 
Profª. Drª. Lindomar de Farias Belém 
Examinadora externa– DF/CCBS/UEPB 

 
 
 

______________________________________________ 
Profª. Drª. Bagnólia Araújo da Silva  
Examinadora interna – DC/CCS/UFPB 

 
 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. João Modesto Filho 

Examinador interno – DMI/CCM/UFPB 



 

D E DI C A TÓ RI A S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao meu esposo, Juscelino, meu graAo meu esposo, Juscelino, meu graAo meu esposo, Juscelino, meu graAo meu esposo, Juscelino, meu grande amor, por nde amor, por nde amor, por nde amor, por 
todos os momentos em que partilhamos esse amor, todos os momentos em que partilhamos esse amor, todos os momentos em que partilhamos esse amor, todos os momentos em que partilhamos esse amor, 

pelo seu incentivo em tudo na minha vida, pelo seu incentivo em tudo na minha vida, pelo seu incentivo em tudo na minha vida, pelo seu incentivo em tudo na minha vida, 
principalmente neste curso, pelos nossos momentos principalmente neste curso, pelos nossos momentos principalmente neste curso, pelos nossos momentos principalmente neste curso, pelos nossos momentos 

de renúncias e imensa compreensão, por ser esta de renúncias e imensa compreensão, por ser esta de renúncias e imensa compreensão, por ser esta de renúncias e imensa compreensão, por ser esta 
pessoa especial pessoa especial pessoa especial pessoa especial ; ; ; ;     

    
À minÀ minÀ minÀ minha filha Gabrielly,ha filha Gabrielly,ha filha Gabrielly,ha filha Gabrielly, pelo seu  pelo seu  pelo seu  pelo seu amor, o qual me amor, o qual me amor, o qual me amor, o qual me 

deu forças em muitos momentos difíceis;deu forças em muitos momentos difíceis;deu forças em muitos momentos difíceis;deu forças em muitos momentos difíceis;    
    

À minha mãe, pela dedicação durante toda a À minha mãe, pela dedicação durante toda a À minha mãe, pela dedicação durante toda a À minha mãe, pela dedicação durante toda a 
minha vida. O amor que nos une encurta a minha vida. O amor que nos une encurta a minha vida. O amor que nos une encurta a minha vida. O amor que nos une encurta a 

distância...distância...distância...distância...    



 

A G R A D E CI M EN T OS  
 

 

A Deus de todos nós, obrigada por me fazer sentir sua constante presença; obrigada 

pelo seu amor e cuidados incessantes para comigo; obrigada por me ajudar a abrir as portas 

que encontrei. 

 

À Profª. Dra. Margareth de Fátima F. Melo Diniz, pela orientação, confiança e 

incentivo. 

 

À Profª. Dra. Maria Auxiliadora Lins da Cunha do Departamento de Farmácia/UEPB, 

pelo grande auxílio no desenvolvimento deste trabalho. 

 

A Profª. Maria do Socorro Ramos de Queiroz do Departamento de Farmácia/UEPB, 

pela participação efetiva e apoio ao trabalho. 

 

A Profª. Dra. Alessandra Texeira Ramos do Departamento de Farmácia/UEPB, pelas 

valiosas sugestões, ainda na fase de preparação deste trabalho. 

 

Aos alunos da extensão que fizeram parte do estudo, entre eles, Marina Pinheiro, 

Thyago Vinícius de Andrade, Robson da Silva, Allamahac Pequeno, Fabiana Galvão, 

Hortência Macedo e Caio César, pela ajuda durante o trabalho. 

 

Ao Prof. Dr. Armando Sabaa-Srur do Departamento de Nutrição Básica e 

Experimental/UFRJ, pelo fornecimento da farinha da casca de Passiflora edulis f. flavicarpa 

Deg.(Maracujá Amarelo), objeto de estudo deste trabalho e pelas sugestões no decorrer do 

trabalho. 

 

A Zelma Martins Neves, diretora do Serviço Municipal de Saúde, pelo apoio para que 

esse trabalho fosse realizado. 

 

A amiga Anna Cláudia de Andrade Tomaz, pela sua amizade e por estar sempre 

disposta a colaborar e por me acompanhar prontamente em várias fases deste trabalho. 

 



 

A minha sogra e meu sogro, pelo apoio constante ao meu crescimento intelectual.  

 

Aos meus cunhados Silvia e Moisés, pela disponibilidade de ajudar sempre que 

solicitados. 

 

A Vilma de Andrade pela dedicação com que cuidou da minha maior herança, 

Gabrielly, durante os três primeiros anos do doutorado. 

 

Ao Prof. Dr. Emídio Vasconcelos Leitão da Cunha, pelo incentivo, força e 

compreensão a mim dedicado antes e no decorrer do doutorado. 

 

À Profª. Dra. Bagnólia Araújo da Silva, por ter acreditado em mim e concedido 

importantes ensinamentos e auxílio. 

 

Aos amigos e colegas do Laboratório de Farmacologia Funcional Prof. George 

Thomas do LTF/UFPB pelo companheirismo e por toda a ajuda. 

 

Aos amigos Fabiana de Andrade Cavalcante e Joelmir Lucena Veiga da Silva pelo 

apoio e por todos os ensinamentos compartilhados. 

 

À Coordenação da Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos em 

nome dos Professores Dr. José Maria Barbosa Filho e Dr. Reinaldo Nóbrega de Almeida e aos 

Professores da Pós-Graduação, por todos os ensinamentos. 

 

A todos os funcionários do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF), em 

particular à secretária da Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos da 

UFPB, Tânia Maria Alves de Araújo pelo convívio, amizade e atenção dispensada. 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo 

apoio financeiro através da concessão da bolsa de estudo e da taxa de bancada. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) pelo 

suporte técnico-científico através do portal periódicos. 

 



 

Aos membros da Banca de Qualificação e da Banca Examinadora, pelas correções e 

sugestões.  

 

À Universidade Estadual da Paraíba, mais especificadamente ao Departamento de 

Farmácia, e a todos os seus funcionários, pela cooperação e atenção. 

 

A todos os pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 participantes do 

PROATENFAR da UEPB que atenderam prontamente ao meu convite, participando 

ativamente desta jornada comigo. Agradeço a vocês pela receptividade, disposição e 

colaboração. 

 

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste 

trabalho, mas que, involuntariamente, não tiveram seus nomes explícitos aqui. 

 

Muito obrigada! 

 

Daniele Idalino JanebroDaniele Idalino JanebroDaniele Idalino JanebroDaniele Idalino Janebro    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 
A Síndrome Metabólica (SM) tem recebido atenção dos setores da saúde não apenas pelo 
grande e crescente número de indivíduos que apresentam essa condição, mas também por sua 
manifestação clínico-laboratorial, caracterizada pela reunião de vários fatores de risco para 
doenças cardiovasculares (DCV), dentre eles, obesidade central, hipertrigliceridemia, 
hipercolesterolemia, hipertensão arterial, sendo a resistência à insulina a base comum dessas 
doenças. Além da terapia medicamentosa atual, o uso de produtos naturais, como fibras 
dietéticas encontradas, principalmente, em cereais, leguminosas e frutas tem demonstrado ser 
uma alternativa na redução dos fatores de riscos para as DCV e na melhora da ação da 
insulina na utilização da glicose pelos diversos tecidos do corpo. Este estudo teve como 
objetivo avaliar o efeito da farinha da casca do maracujá amarelo (Passiflora edulis f. 
flavicarpa Deg.) rica em fibra solúvel (pectina) nos componentes da SM em pacientes com 
Diabetes Mellitus tipo 2. Foi realizado um ensaio clínico de fase II com 43 voluntários 
portadores de SM, com idade entre 57 e 73 anos, de ambos os gêneros. Todos eram usuários 
do sistema de saúde da prefeitura do município de Campina Grande/PB e do Programa de 
Atenção Farmacêutica desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba. Durante 60 dias, 
os participantes diariamente fizeram uso de 30g da farinha da casca do maracujá amarelo. Em 
todos os pacientes do estudo foram determinados antes e após a suplementação com a farinha: 
níveis de glicose e insulina de jejum, índice HOMA, hemoglobina glicada, frações lipídicas, 
além da antropometria e pressão arterial. O efeito da farinha foi analisado através da diferença 
encontrada após a suplementação por análise do teste t de Student pareado, comparando-se as 
diferenças na população total e entre os gêneros aos 30 e 60 dias de uso do alimento com 
propriedade de saúde. A média da idade dos pacientes foi de 65,39 ± 8,41, sendo 65,6% do 
gênero feminino. Antes da suplementação, a maioria dos diabéticos não estava conseguindo 
manter seus níveis de glicose compensados, fato ocorrido, possivelmente, pela falta da prática 
de atividade física e dieta controlada. Após a suplementação, ocorreu uma diferença 
significante (p<0,05) nos valores de Circunferência Abdominal, Pressão Arterial Sistólica e 
Diastólica, glicemia, hemoglobina glicada e triglicerídeos. Em relação ao colesterol total e 
colesterol LDL, não foram observadas alterações estatisticamente significantes, enquanto o 
colesterol HDL apresentou aumento em suas concentrações de maneira significativa. Embora 
uma redução significante do HOMA RI no grupo suplementado tenha sido verificada, não 
houve alteração nos valores de insulina para o gênero feminino. O HOMA Beta 
significativamente mostrou aumento em seus valores no grupo estudado. Os resultados do 
presente estudo mostraram que a suplementação utilizada diminuiu tanto a resistência à 
insulina quanto a maioria dos componentes da SM em pacientes diabéticos tipo 2, sugerindo 
uma ação positiva no controle da glicemia como terapia complementar dos tratamentos 
convencionais. 
Palavras-chave: Passiflora edulis, Fibra dietética, pectina, Diabetes Mellitus, Síndrome 
Metabólica. 
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ABSTRACT 
The Metabolic Syndrome (MS) has received attention of the health sectors not only by the 
large and growing number of individuals who suffer from this condition, but also by its 
clinical and laboratory manifestations, characterized by the union of several risk factors for 
cardiovascular diseases (CVD), among them, central obesity, hypertrygliceridemia, 
hypercholesterolemia, arterial hypertension, being the resistance to the insulin the common 
basis of those diseases. In addition to current drug therapy, the use of natural products such as 
dietary fiber mainly found in cereals, legumes and fruits has been demonstrating to be an 
alternative in reducing the risk factors for CVD and to improve the action of insulin in the use 
of the glucose by various tissues of the body. This study aimed at evaluating the effect of the 
flour of the yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) peel which is rich in 
soluble fiber (pectin) in the components of MS in patients with type 2 Diabetes Mellitus. This 
was a phase II clinical trial with 43 volunteers with MS, aged between 57 and 73 years, of 
both genders. All of them were users of the health system of the mayor from the city of 
Campina Grande/PB and of the Pharmaceutical Care Program developed by Universidade 
Estadual da Paraíba. During 60 days, the participants daily made use of 30g of the flour of the 
yellow passion fruit peel. Some parameters were determined before and after the 
supplementation with the flour in all the patients of the study: fasting glucose and insulin, 
HOMA index, glycated hemoglobin, lipid fractions, in addition to anthropometry and blood 
pressure. The effect of the flour was analyzed through the difference found after the 
supplementation by analysis of the paired Student t test, comparing the differences in the 
whole population and between the genders at 30 and 60 days of the use of the food with 
health properties. The mean age of the patients was of 65.39 ± 8.41, being 65.6% of the 
feminine gender. Before supplementation, the majority of the diabetics were not able to 
maintain their glucose levels in the range considered normal; this fact possibly occurred due 
to lack of physical activity and diet control. After supplementation, there was a significant 
difference (p <0.05) in the values of Abdominal Circumference, Systolic and Diastolic blood 
pressures, glycemia, glycated hemoglobin and triglycerides. In relation to the total cholesterol 
and LDL cholesterol, no statistically significant changes were observed, while the HDL 
cholesterol showed increases in its concentrations in a significant way. Although a significant 
reduction of HOMA IR in the supplemented group has been established, there was not 
alteration in the insulin values for the feminine gender. HOMA Beta showed significantly 
increase in its values in the study group. The results of this study showed that the 
supplementation used decreased not only the insulin resistance but also most of the 
components of MS in type 2 diabetic patients, suggesting a positive action to control blood 
glucose as an additional therapy of conventional treatments. 
Keywords: Passiflora edulis, Dietary fiber, pectin, Diabetes Mellitus, Metabolic Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo que acomete um grande 

número de indivíduos. Representa manifestações clínico-laboratoriais caracterizadas pela 

reunião de vários fatores de risco para as Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT), 

destacando-se a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), os distúrbios no metabolismo dos 

hidratos de carbono, a obesidade e a dislipidemia, sendo a resistência à insulina a base comum 

dessas doenças. 

De acordo com a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome 

Metabólica (I-DBSM, 2005) o estudo dessa síndrome tem sido dificultado pela ausência de 

consenso na definição e nos pontos de corte dos seus componentes, tendo repercussões na 

prática clínica e nas políticas de saúde. A definição da SM pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) preconiza como ponto de partida a avaliação da RI ou distúrbio do metabolismo 

da glicose. Para o National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III 

(NCEP-ATP III), a SM representa a combinação de pelo menos três componentes, dentre os 

quais podem ser avaliados a Pressão Arterial (PA) ≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg; os 

triglicerídeos (TG) ≥150 mg/dL; o HDL- colesterol (HDL-c) < 50 mg/dL para os homens e < 

40 mg/dL para as mulheres; a circunferência abdominal (CA) > 102 cm para os homens e > 

88 cm para as mulheres e a glicemia de jejum ≥ 110 mg/dL ( LYRA, 2005; I-DBSM, 2005). 

A I-DBSM (2005) adotou os critérios do NCEP-ATP III pela sua simplicidade e 

praticidade, uma vez que não é fundamental a presença de intolerância à glicose, Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2) ou (RI) avaliada pelo clamp euglicêmico hiperinsilinêmico para o 

diagnóstico da SM. 

A SM pode ser evitada através de medidas não farmacológicas (prevenção primária) 

que consistem na adoção precoce pela população de estilos de vida relacionados à 

manutenção da saúde, como dieta adequada e prática regular de atividade física, 

preferencialmente desde a infância (BOUCHARD, 1995; I-DBSM, 2005). 

Quando não prevenida, a SM aumenta a mortalidade geral em cerca de 1,5 vezes e a 

cardiovascular em cerca de 2,5 vezes mais (I-DBSM, 2005). Por isso, segundo os parâmetros 

dessa Diretriz, faz-se necessário utilizar o tratamento farmacológico que consiste no uso de 

medicamentos visando reduzir complicações como Angina Pectoris (AP), Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e outras, que podem resultar em muitos 

casos de óbito para o portador. Nos casos de hiperglicemia, são inseridos um ou mais 
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hipoglicemiantes orais com a finalidade de controlar a glicose e a redução da hemoglobina 

glicada. 

Atualmente, muitos tratamentos estão sendo realizados através da fitoterapia que 

consiste na utilização de plantas recém colhidas ou de seus extratos naturais (NAVARRO 

MOLL, 2000). Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde tempos 

imemoriais. Nos últimos anos, eles têm recuperado espaço e importância na indústria 

farmacêutica. O mercado farmacêutico mundial estava estimado em 505 bilhões de dólares, 

em 2004, sendo que a parcela resultante da comercialização das estatinas superou os 15 

bilhões de dólares neste mesmo ano. Estes números exemplificam a importância econômica 

do setor industrial farmacêutico e, portanto, a dos produtos naturais, de quaisquer origens, 

como fonte de novos padrões moleculares úteis para descoberta de fármacos (VIEGAS-

JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

Segundo Marques (1992) e Nicoletti (2003), a adesão da população à utilização de 

produtos naturais e a insatisfação geral quanto à segurança e ao custo da medicina 

convencional são alguns dos fatores que contribuem para o crescente consumo de 

fitoterápicos. Para Kwak e Jukes (2001), muitos deles são considerados como alimentos 

funcionais, que quando adicionados à dieta natural causam efeitos positivos à saúde. 

A utilização de alimentos funcionais leva em consideração a relação entre a ingestão 

de certos nutrientes e a redução de fatores de risco para doenças específicas. Há várias 

discussões em torno da dieta funcional, no que diz respeito à ingestão de alguns 

polissacarídeos solúveis e a redução de Doenças Cardiovasculares (DCV) (ROBERFROID, 

1999; SGARBIERI; PACHECO, 1999; PLATE; ARÊAS, 2002; CASTRO; TIRAPEGUI; 

BENEDICTO, 2003). 

Segundo Harrington, Flynn e Cashman (2001) a ingestão de fibras dietéticas 

insolúveis (celulose, hemicelulose e lignina) e fibras solúveis (pectina) encontradas, 

principalmente, em cereais, leguminosas e frutas é uma alternativa para a redução dos fatores 

de riscos para as DCV.  

A família Passifloraceae consiste de aproximadamente 16 gêneros e 650 espécies, 

sendo o gênero Passiflora considerado o mais importante, com cerca de 400 espécies. Essas 

plantas crescem essencialmente nas regiões tropicais, mas também estão presentes nas áreas 

subtropicais e temperadas do mundo (PETRY et al., 2001). A farinha da casca do maracujá 

amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) é rica em pectina, uma fração de fibra solúvel 
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de consistência viscosa que pode alterar o tempo de esvaziamento gástrico; aumentar o poder 

de saciedade; retardar o tempo de absorção dos carboidratos simples; ajudar a normalizar a 

glicose sanguínea e os níveis de insulina; bem como complexar os sais biliares e o colesterol 

aumentando sua excreção (ZARAGOZA et al., 2001; GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 

2008; STELLA, 2008b). Sendo assim, pode ser que a farinha seja utilizada para tratamento ou 

prevenção de DCV, obesidade, dislipidemias e DM2, as quais juntas representam a situação 

clínica da SM que tem crescido de forma alarmante em todo o mundo. 

Estudos epidemiológicos têm mostrado que dietas ricas em fibra dietética estão 

associadas com a redução do risco de Diabetes e DCV (LIU et al., 2000; FUNG et al., 2002; 

VENN; MANN, 2004), assim como inversamente relacionadas com a RI (YLONEN et al., 

2003). No entanto, a via metabólica para esclarecer os efeitos da fibra dietética permanece 

ainda sem esclarecimentos contundentes (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

Estudo utilizando farinha da casca do maracujá amarelo na alimentação de ratos 

normais e diabéticos verificou, com eficácia, o controle do diabetes, devido a sua ação 

hipoglicemiante, por se tratar de um subproduto rico em pectina (JUNQUEIRA-

GUERTZENSTEIN; SABAA- SRUR, 2002).  

Ramos e colaboradores (2007), observaram que a farinha da casca do maracujá 

amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.), reduziu os níveis de colesterol total e colesterol 

LDL em mulheres portadoras de hipercolesterolemia. 

Em estudo toxicológico clínico do uso da farinha da casca do maracujá (Passiflora 

edulis f. flavicarpa Deg.) utilizando uma ingesta diária de 30g, Medeiros (2008) demonstrou 

não haver toxicidade aguda ou sub-crônica na quantidade ingerida, sugerindo seu consumo 

como suplemento dietético, tornando exeqüível a realização de futuros estudos de eficácia em 

pessoas portadoras de diabetes por se tratar de um produto rico em fibra solúvel. 

Considerando que a pectina, em alguns estudos realizados, apresentou ações 

hipolipidêmicas e hipoglicemiantes, sendo também de fácil aquisição por ser obtida da casca 

de frutas cítricas como o maracujá que pode ser utilizado como alimento com propriedade de 

saúde, este estudo verificou o efeito da farinha da casca do maracujá amarelo, como 

suplemento alimentar obtido da Passiflora edulis f. flavicarpa Deg. na tentativa de reduzir os 

componentes da SM evitando assim, os riscos das DCV e conseqüentemente o número de 

óbitos por estas causas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o efeito da farinha da casca do maracujá amarelo (Passiflora edulis f. 

flavicarpa Deg.) sobre os componentes da Síndrome Metabólica em pacientes com Diabetes 

Mellitus tipo 2. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar o efeito da suplementação alimentar com a farinha da casca do maracujá 

amarelo nos parâmetros bioquímicos dos indicadores da SM dos pacientes com DM2 

antes e após a intervenção; 

• Determinar os níveis de colesterol total e colesterol LDL dos pacientes com DM2 

antes e depois da suplementação utilizada; 

• Analisar o efeito da suplementação com a farinha da casca do maracujá amarelo na 

resistência à insulina, detectada através do método de Homeostasis Model Assessment 

(HOMA) dos pacientes com DM2; 

• Observar se existiu alteração na antropometria dos pacientes portadores de DM2 com 

o uso da farinha da casca do maracujá amarelo. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Plantas Medicinais 

 

A Etnofarmacologia baseada, principalmente, em plantas ocupa uma posição 

respeitável atualmente, especialmente nos países em desenvolvimento, onde a disponibilidade 

dos serviços modernos de saúde é limitada. Remédios etnomedicinais que oferecem 

segurança, efetividade e baixo custo estão tornando-se mais populares entre as pessoas de 

áreas tanto urbanas quanto rurais. Informações de grupos étnicos sobre a medicinal tradicional 

indígena têm tido papel vital no descobrimento de novos produtos de plantas tais como os 

agentes quimioterápicos (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007).  

De acordo com a estimativa divulgada pela OMS (WHO, 1999b), mesmo em muitos 

países desenvolvidos, uma grande parte da população utiliza remédios tradicionais para a 

saúde, particularmente, as plantas medicinais. Apesar do fácil acesso à medicina moderna 

nestes países, o uso daquelas tem mantido sua popularidade devido a razões históricas e 

culturais (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007). 

Desde os primórdios, a civilização tem constatado a fragilidade da saúde humana e se 

curado com o que a natureza oferece, isto é, as plantas medicinais. O abade Kneip dizia, em 

um dos seus livros: "contra cada doença há uma planta que cresce” . A Fitoterapia repousa 

sobre uma tradição secular, associada a relatos lendários. Ela é transmitida de pai para filho 

ou por observações, o que constitui nossa herança cultural fitoterápica. Atualmente, tem sido 

alvo de interesse de vários pesquisadores no mundo inteiro. Com isso vem ocupando cada vez 

mais espaço no campo da terapia tradicional (MOTA, 1982; SALLÉ, 1996; MATOS, 1998). 

Em 1983, a Central de Medicamentos (CEME) do Ministério da Saúde (MS), iniciou o 

Programa de Plantas Medicinais (PPM) que, sob um prisma sistemático e científico, estudou a 

fundo várias espécies da flora brasileira. Com o fim da CEME, as pesquisas com 

fitomedicamentos ficaram a cargo de instituições de ensino e pesquisa. 

Em 1993, a OMS reconheceu a contribuição das plantas medicinais na terapêutica e 

enfatizou que deve ser dada maior atenção à avaliação toxicológica das mesmas (WHO, 

1993). A partir de então, o MS definiu o estudo das plantas medicinais como uma das 

prioridades de investigação em saúde no Brasil, ocorrendo, em 1996 a implantação da 

Fitoterapia nos Serviços de Saúde das Unidades Federais. 
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Nos dias atuais muitas são as abordagens científicas a cerca das plantas medicinais, 

sendo estas definidas, segundo a OMS, como “todo e qualquer vegetal que possui, em um ou 

mais órgãos, substâncias capazes de ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam 

precursores de fármacos semi-sintéticos” (CALIXTO, 2001). Estas plantas são empregadas 

para diversas finalidades, dentre elas, destaca-se a elaboração de fitoterápicos, que são 

medicamentos obtidos a partir de matérias-primas ativas vegetal, com eficácia e segurança 

validadas, caracterizado pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. O isolamento de 

substâncias ou mistura de compostos ativos, considerados como fitofármacos, consiste em 

outra forma de utilização desses vegetais (CALIXTO, 2001). As plantas medicinais podem 

ser ainda fontes de substâncias ativas a serem utilizadas como protótipos para síntese de 

novos fármacos (ELIZABETSKY, 1986). 

Até meados da década de 80, a indústria farmacêutica não valorizava nem investia em 

extratos de plantas medicinais, sendo estes considerados medicamentos ultrapassados, sem 

tecnologia agregada e de posologia imprecisa. Porém, este conceito tem mudado desde o final 

da década passada, a partir dos resultados dos estudos farmacológicos do Ginseng (Panax 

ginseng) realizados na Suíça e na Alemanha, onde o grupo de saponinas encontrado 

(panaxosídeos) apresentava uma perda de suas atividades farmacológicas à medida que se 

tentava separá-las. Nascendo, com isto, um novo conceito na farmacologia de plantas 

medicinais, o fitocomplexo. Vários outros fitoterápicos já foram descritos, todos com 

excelente relação custo-benefício, como aqueles presentes no extrato do Ginco Biloba 

(Ginkgo biloba), do Hiperico (Hipericum perforatum) e da Equinácea (Equinacea purpurea) 

(LAPA et al., 2003). 

Apesar da medicina tradicional utilizar plantas há milhares de anos, apenas 5 a 10% 

das quase 500.000 espécies vegetais existentes no planeta foram investigadas quanto à 

constituição química e possíveis atividades biológicas (SVENDSEN; SCHEFFER, 1992). 

O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta, em torno de 15 a 20% do total 

mundial, com destaque para as plantas superiores, nas quais detém aproximadamente 24% 

desta biodiversidade. Esta riqueza de recursos naturais traduz-se em importante acervo 

genético que associado à diversidade étnica e cultural brasileira representa o potencial 

necessário para o desenvolvimento de pesquisas com resultados em tecnologias e terapêuticas 

(BRASIL, 2006). 

A Floresta Amazônica, com cerca de 60.000 espécies vegetais, tem sido o foco de 

atenção mundial em virtude da riqueza de sua biodiversidade, sendo berço da descoberta de 
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importantes substâncias ativas. Como exemplo, pode-se citar a D-tubocurarina 

(Chondrodendron tomentosum), bloqueador da transmissão neuromuscular; a pilocarpina 

(Pilocarpus jaborandi), utilizada no tratamento do glaucoma, a coca (Erythroxylum coca), 

substância que permitiu o desenvolvimento de anestésicos locais, e a quinina (Cinchona spp), 

produto utilizado na terapêutica antimalárica (ELIZABETSKY, 1987), dentre outros. Este 

fato tem atraído a atenção da indústria farmacêutica nacional e internacional, já que 25% dos 

fármacos empregados nos países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos 

naturais especialmente de plantas superiores (CALIXTO, 2001). 

O mercado mundial de fitoterápicos movimenta cerca de US$ 22 bilhões por ano e 

vem suscitando, a cada ano, mais adeptos nos países desenvolvidos (PINTO et al., 2002). No 

Brasil, estima-se que 25% dos US$ 8 milhões do faturamento da indústria farmacêutica, no 

ano de 1996, foram originados de medicamentos derivados de plantas (GUERRA et al., 

2003). Considera-se também que as vendas neste setor crescem 10% ao ano, com estimativa 

de terem alcançado a cifra de US$ 550 milhões no ano de 2001 (KNAPP, 2001). 

A Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou no Diário Oficial da União de 

18/03/2004, a resolução RDC N° 17, de 24/02/2000, que regulamenta o registro de 

medicamentos fitoterápicos, revogada pela RDC N° 48/2004 de 16/03/2004. Esse 

regulamento reporta-se a medicamentos cujos princípios ativos são exclusivamente matérias-

primas vegetais. Sua eficácia e segurança são validadas através de levantamentos 

etnofarmacológicos de utilização, documentações tecnocientíficas em publicações ou ensaios 

clínicos fase 3. 

Considerando a importância do uso racional de medicamentos, a RDC N° 95, de 11 de 

dezembro de 2008 regulamentou o texto de bula dos medicamentos fitoterápicos para 

contribuir de forma positiva com sua prescrição e consumo adequados. 

De maneira geral, o estudo de plantas, organismos marinhos, insetos e 

microorganismos tem sido propósito tanto da academia quanto da indústria, resultando deste, 

o incremento de publicações científicas até obtenção do direito de propriedade intelectual 

sobre alguns processos e produtos (CALIXTO, 2001). 

Vale ressaltar que as folhas de Passiflora incarnata constam na RDC Nº 17 da 

ANVISA como matéria prima para elaboração de medicamento fitoterápico tradicional, sob a 

forma de tintura ou infusão para uso oral e com indicação como sedativo (BRASIL, 2000). 

A portaria de n° 971 de 3 de maio de 2006 aprovou a política Nacional de Práticas 
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Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema único de Saúde considerando que o MS 

entende que as práticas integrativas e complementares compreendem o universo de 

abordagens denominado pela OMS de Medicina Tradicional e Complementar Alternativa 

(MT/MCA). 

O governo brasileiro, através do MS, recentemente elaborou a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), aprovada por meio do Decreto N° 5.813, de 22 

de junho de 2006, que se constitui parte essencial das políticas públicas de saúde, meio 

ambiente, desenvolvimento econômico e social como um dos elementos fundamentais de 

transversalidade na implementação de ações capazes de promover melhorias na qualidade de 

vida da população brasileira. O objetivo dessa política visa garantir à população brasileira o 

acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo a utilização 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional 

(BRASIL, 2006). Desta maneira, existe uma preocupação governamental aliada à prospecção 

ética da biodiversidade, visando agregar ciência e tecnologia a seus produtos, ações de 

importância estratégica para os países em desenvolvimento, sendo um instrumento, tanto para 

a descoberta de alternativas no tratamento de doenças, como para estimular o crescimento 

econômico. 

O estado do Amapá é um dos poucos estados da federação a possuir em sua estrutura 

organizacional uma instituição de pesquisa, o Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), órgão ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia 

do Estado – SETEC-AP, cuja missão é dar suporte as políticas estaduais de ciência e 

tecnologia, com várias linhas de atuação, dentre elas a área de plantas medicinais. Nos 

trabalhos em desenvolvimento nesta área, o IEPA vem caminhando dentro da filosofia da 

PNPMF, com projetos na área de fitoterápicos e de alimentos de origem vegetal, financiados 

pelo Programa de Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no uso de suas atribuições, 

exige ensaios clínicos que comprovem a alegação de propriedade funcional e/ou de saúde do 

produto alimentício e estabelece diretrizes básicas para avaliação de risco e segurança dos 

alimentos, Resoluções 18/99 e 17/99, respectivamente. 

A pectina, uma fibra solúvel que pode ser utilizada na alimentação, tem demonstrado 

possuir importante atividade hipoglicêmica. Tendo em vista que as cascas de frutas cítricas 

são ricas nessa substância e na maioria das vezes, são desprezadas ou utilizadas como ração 

animal, este estudo se propôs a verificar o efeito da farinha da casca do maracujá, como 
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suplemento alimentar, sobre os níveis de glicose em indivíduos diabéticos tipo 2, baseando-se 

nas resoluções acima citadas.  

 

3.2 Maracujá 

 

A produção de frutos na alimentação exerce importante papel, principalmente por 

serem excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibra dietética. O maracujazeiro pertence à 

Família Passifloraceae, gênero Passiflora, constituído de 650 espécies, das quais 150 são 

nativas do Brasil e, destas, 60 produzem frutos comestíveis (PETRY et al., 2001; SILVA; 

MERCADANTE, 2002). É uma cultura típica de países tropicais, que são responsáveis por 

cerca de 90% da produção mundial. O Brasil é o maior produtor de maracujá, seguido pelo 

Peru, Venezuela, África do Sul, Sri Lanka e Austrália. No ano de 2000, a área colhida no 

Brasil foi de 33,4 mil hectares, destacando-se os Estados da Bahia, São Paulo, Sergipe, Minas 

Gerais, Goiás, Espírito Santo, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e Alagoas (AGRIANUAL, 2003). 

Do ponto de vista botânico, o maracujazeiro (Figura 1) é definido como uma planta 

trepadeira sublenhosa, com grande vigor vegetativo (CAVALCANTE, 1974; SÃO JOSÉ; 

FERREIRA; VAZ, 1991; MELLETI; MOLINA, 1999). Maracujá (do Tupi mara kuya "fruto 

que se serve" ou "alimento na cuia") é um fruto produzido pelas plantas do gênero Passiflora 

da Família Passifloraceae e sua flor é considerada como a flor da paixão devido à sua forma: 

coroa de espinhos, cinco chagas, três pregos com que Jesus Cristo foi crucificado (Figura 2). 

Em latim, estas flores são denominadas de “passion floris”, de onde se originou o nome da 

família Passifloraceae e do gênero Passiflora (GONÇALVES; SOUZA, 2006). 

 

 
Figura 1 – Maracujazeiro                                    Figura 2 – Flor do maracujá  
Fonte: www.cpatu.embrapa.br                                             Fonte: pt.wikipedia.org 

As espécies mais cultivadas em toda a América Tropical e no Brasil, para a obtenção 
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de frutos para consumo in natura ou para fins de industrialização, são: P. edulis f. flavicarpa 

Deg. (maracujazeiro-amarelo), P.edulis f. edulis Sims (maracujazeiro-roxo), P. alata, P. 

quadrangularis, P. macrocarpa, P. caerula e P. laurifolia. A espécie P. edulis f. flavicarpa 

Deg. destaca-se como a mais cultivada no Brasil e no Hawaí (MATOS SILVA et al., 2005). 

No Brasil, a maior produção do maracujá encontra-se nos Estados de Minas Gerais, São 

Paulo, Bahia, Alagoas, Pernambuco e outros estados do Norte e Nordeste (ITAL, 1980; 

RUGGIERO, 1987; SÃO JOSÉ; FERREIRA; VAZ, 1991; MELLETI; MOLINA, 1999). 

A principal forma de comercialização do maracujá é como suco, sendo as cascas e as 

sementes resultantes do seu processamento os principais resíduos, os quais correspondem à 

cerca de 65 a 70% do peso do fruto que normalmente não são aproveitados. As cascas são 

constituídas por carboidratos, proteínas e pectinas, possibilitando seu uso como fonte dessas 

substâncias, sendo uma alternativa viável para resolver o problema da eliminação dos 

resíduos, além de poder constituir-se em uma alternativa financeira para o comércio através 

do desenvolvimento de novos produtos a base de fibras (OLIVEIRA et al., 2002).  

 

3.3 Síndrome Metabólica (SM) 

 

3.3.1 História e epidemiologia 

 

A SM começou a ser observada clinicamente na década de 1920 pelos médicos Eskyl 

Klyn e Gregório Marañón, que encontraram em alguns de seus pacientes uma associação 

entre DM2 e HAS. Já em 1947, Vague descreveu a inter-relação entre Obesidade Central 

(OC), DCV e anormalidades metabólicas ligadas ao DM2. Mais tarde, em 1988, Reaven 

conceituou SM como síndrome X, caracterizada pela reunião de vários fatores de risco para as 

DCV, entre estes, a RI a base comum dessas doenças (LYRA, 2005). Atualmente, a 

terminologia mais empregada pelas sociedades científicas internacionais é a de síndrome 

metabólica, embora não haja consenso sobre quais componentes deveriam integrar sua 

definição. 

Nos Estados Unidos, a SM vem se tornando cada vez mais comum devido ao maior 

número de casos de obesidade e DM2 nas últimas três décadas, afetando não somente a 

população adulta, como também crianças e adolescentes, sendo considerado um fator tão 
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importante quanto o tabagismo no desenvolvimento de DCV prematuras (SANTOS et al., 

2006). 

No Brasil, não foram encontrados estudos sobre a prevalência da SM com dados 

representativos (I-DBSM, 2005). Existem diversas propostas de critérios diagnósticos para a 

síndrome, sem consenso definitivo na literatura, o que dificulta a análise de estudos de 

prevalência. A revisão de diversos trabalhos recentes sugere elevação da prevalência da SM, 

com correspondente aumento do diagnóstico de diabetes e suas complicações crônicas, de 

doença coronariana e de doença cerebrovascular, uma vez que muitas das anormalidades que 

a compõem estão relacionadas ao estilo de vida moderno. 

Em um estudo realizado com uma população de nipo-brasileiros de meia-idade, a 

prevalência de SM ficou em torno de 47% para os homens e 53% para as mulheres (DORO et 

al., 2006) Estudos em diferentes populações, como a mexicana, a norte-americana a asiática, 

revelam prevalências elevadas da SM. As taxas variam de12% a 28% em homens e de 10,7% 

a 40,5% em mulheres, dependendo do critério utilizado para o diagnóstico e das 

características da população estudada (NCEP, 2002; AGUILAR-SALINAS et al., 2004; OH 

et al., 2004). 

Gorter e colaboradores (2004), em estudo realizado na Holanda, mostraram que a SM 

estava presente em 58% dos indivíduos com doença vascular periférica, em 41% daqueles 

com doença arterial coronariana, em 43% daqueles com doenças cerebrovasculares e em 47% 

dos portadores de aneurisma da aorta abdominal. 

A prevalência de SM na população americana aumenta de forma progressiva com o 

aumento da idade. As taxas têm sido de 6,7% na faixa etária dos 20 aos 29 anos, de 43,5% dos 

60 aos 69 anos e de 42% nos indivíduos acima de 69 anos (FORD; GILES; DIETZ, 2002). A 

relação entre os diferentes critérios diagnósticos e seu impacto nas estimativas de prevalência 

são ainda discutidos. 

 

3.3.2 Definição 

 

Mesmo a SM sendo a mais comum anormalidade metabólica da atualidade, existem 

alguns desencontros em relação à sua definição, pois não há um conceito mundialmente aceito 

para a mesma. Com isso, várias sociedades postulam critérios para sua definição e 
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diagnóstico, destacando-se a OMS e o NCEP-ATP III.  

Em relação aos diferentes critérios para diagnóstico da SM, aqueles propostos pela 

OMS parecem mais bem estabelecidos para fins de pesquisa, enquanto os do NCEP-ATP III 

são mais adequados para uso na prática clínica. Isso se deve ao fato de que, nos critérios da 

OMS, existe a necessidade de realização do clamp euglicêmico nos pacientes que não sejam 

diagnosticados como portadores de tolerância diminída à glicose, glicemia de jejum alterada 

ou DM2. Em adição a esse parâmetro, o diagnóstico de SM é estabelecidoa quando dois ou 

mais dos componentes a seguir no Quadro 1 são encontrados (LYRA, 2005). 

Quadro 1 - Diferentes propostas para caracterização da SM. 

Características OMS, 1999 NCEP-ATPIII  

Hipertensão arterial 
Uso de anti-hipertensivos ou 

PA ≥ 140/90 mmHg 

Uso de antihipertensivos 
ou 

PA ≥ 130/85 mmHg 

Dislipidemia 
TG ≥ 150mg/dl 

HDL < 35 mg/dL (H) e < 39 
mg/dL (M) 

TG ≥ 150 mg/dL 
HDL < 40 mg/dL (H) 

e < 50 mg/dL (M) 

Obesidade 
IMC ≥ 30kg/m2 e/ou RCQ > 0,9 

(H) e > 0,85 (M) 
Cintura > 102 cm 
(H) e > 88 cm (M) 

Tolerância à glicose 
DM2 ou tolerância à glicose 

diminuída no TOTG ou 
resistência à insulina 

Glicemia de jejum 
≥ 110 mg/dL 

Outras 

Microalbuminúria (excreção de 
albumina em amostra noturna > 

20 mcg/min) ou razão 
albumina/creatinina ≥ 30 mg/g 

 

Condições necessárias 
ao diagnóstico 

DM2 ou tolerância à glicose 
diminuída ou resistência à 

insulina e no mínimo mais duas 
alterações 

Três ou mais das alterações 

Fonte: ABD, 2006 
OMS: Organização Mundial da Saúde; NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Programme Adult 
Treatment Panel III; PA: Pressão Arterial; TG: Triglicérides; HDL: Lipoproteína de alta densidade; IMC: Índice 
de massa corporal; RCQ: Razão cintura/quadril; DM2: Diabetes Mellitus tipo 2; TOTG: Teste Oral de 
Tolerância à Glicose realizado com a ingestão de 75g de glicose anidra e coleta de glicemia 2 h após; H: 
homens; M: mulheres; RI: Resistência à Insulina. 

 

Nos critérios do NCEP-ATP III, não é fundamental a presença de intolerância à 

glicose, DM2 ou RI avaliada pelo clamp euglicêmico para o diagnóstico de SM. Seriam 

portadores de SM os indivíduos com pelo menos três dos componentes apresentados no 

Quadro 1. 

Muitas definições para SM têm sido propostas por grupos especialistas durante todos 

esses anos e, apesar dos diferentes critérios clínicos e epidemiológicos para identificar os 
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componentes dos distúrbios que estão envolvidos nessa síndrome, há concordância em relação 

aos componentes centrais: obesidade, RI, dislipidemia e Hipertensão Arterial (HA) 

(BALKAU; CHARLES, 1999; WHO, 1999a; NCEP-ATPIII, 2001). Recentemente, de acordo 

com um fórum de discussão da Internacional Diabetes Federation, uma nova definição 

mundial da SM foi estabelecida, e os participantes concordaram em incluir as seguintes como 

suas características gerais: RI, distribuição anormal da gordura corporal, dislipidemia 

aterogênica, pressão arterial elevada e estados pró-inflamatórios e pró-trombóticos 

(ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2006). 

A patogênese da SM é complexa e não está completamente elucidada. A CA e as 

desordens no tecido adiposo juntamente com a resistência à insulina aparecem como os 

principais fatores etiológicos potenciais (ANDERSON et al., 2001; ECKEL; GRUNDY; 

GRUNDY et al., 2004; ZIMMET, 2005), apesar de outras causas que têm um papel 

fundamental no desenvolvimento da SM incluírem perfil genético e outros fatores adquiridos, 

tais como: sedentarismo, envelhecimento, estados pró-inflamatórios e pró-trombóticos e 

desregulação hormonal (UKKOLA; BOUCHARD, 2001; GRUNDY et al., 2004; ECKEL; 

GRUNDY; ZIMMET, 2005; ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2006). 

 

3.3.3 Etiopatogenia 

 

Fatores etiológicos de natureza genética e ambiental estão envolvidos na gênese da 

SM, sendo vários mecanismos fisiopatológicos descritos (Quadro 2). Alterações na 

fosforilação mitocondrial decorrentes de uma mutação gênica em indivíduos com resistência à 

insulina têm sido documentadas (PETERSEN et al., 2004), os quais apresenta diminuição da 

capacidade de produção de Trifosfato de Adenosina (ATP) na mitocôndria com menor 

captação de glicose e aumento de TG no meio intramiocelular (ABD, 2006). 
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Quadro 2 – Fatores etiológicos e mecanismos fisiopatológicos da SM. 

Fatores etiológicos da SM 
Genéticos 

Ambientais 

– desnutrição fetal 

– estresse psicossocial 

– ↑ consumo calórico e ganho de peso 

– sedentarismo 

Mecanismos fisiopatológicos da SM  
• Resistência à insulina 

• Alterações anatômicas e funcionais do tecido adiposo 

• Fatores hepáticos 

• Fatores vasculares 

• Fatores imunológicos 

Fonte: ABD, 2006 
 

Outros fatores que corroboram para o desenvolvimento da SM foram descritos pelo 

Framingham Offspring Study (MCKEOWN et al., 2004) que avaliou a sensibilidade à 

insulina pelo homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA RI) em 2.834 

indivíduos. O estudo observou que o índice glicêmico dos alimentos e a quantidade de açúcar 

ingerida apresentaram relação direta com a RI, a qual apresentava-se diminuída à medida que 

se aumentava o consumo de fibras. Esses achados sugeriram que os alimentos pobres em 

carboidratos de absorção rápida e com maior teor de fibras melhoravam a sensibilidade à 

insulina. 

 

3.3.4 Fisiopatologia 

 

A insulina liga-se em um receptor do tipo tirosina cinase específico presente na 

superfície das células alvo, o qual consiste de um complexo glicoprotéico transmembrana 

composto por duas subunidades α e duas β. As subunidades α são extracelulares e cada uma 

delas tem um sítio de ligação para a insulina, enquanto que as células β consistem em 

proteínas transmembranas com atividade de tirosina cinase. Quando a insulina se liga nas 

subunidades α promove uma alteração estrutural levando a uma ativação da atividade tirosina 
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cinase das subunidades β, que atuam promovendo a autofosforilação de resíduos específicos 

de tirosina do receptor. Por sua vez, o receptor de insulina ativado fosforila os resíduos de 

tirosina em substratos protéicos, iniciando uma cascata de eventos intracelulares. Os dois 

principais caminhos para a sinalização insulínica são as vias do fosfatidilinositol-3-cinase (PI-

3K) e a proteína cinase ativada por mitógeno (MAPK) (LE ROITH; ZICK, 2001) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – As duas principais vias de sinalização insulínica 
Fonte: Adaptado de MIRANDA et al., 2005 
RI: Resistência à insulina; IRS1-4: Substratos do receptor de insulina; Shc: Substrato do receptor de insulina; PI-
3cinase: Fosfatidilinositol-3-cinase; PIP3: Fosfatidilinositol-3,4,5-fosfato; Akt: Proteína associada a cinase A; 
GLUT: Transportador de glicose; Grb2: mediador upstream da MAPK; mSOS: mammalian Son of Sevenless; 
Ras: mediador upstream da MAPK; Raf: proteína ativadora de MEK 1; MEK 1: Acrônimo de MAPK e ERK; 
ERK1/2: cinases reguladoras dos sinais extracelulares; MAPcinase: Proteinocinase ativada por mitógeno. 

 

A via da PI-3K é iniciada através da fosforilação em tirosina dos substratos do 

receptor de insulina (IRS -1/2/3/4), que se associam à subunidade regulatória da PI-3K 

(subunidade p85), levando a ativação da enzima. A PI-3K leva à produção do 

fosfatidilinositol-3,4,5-fosfato (PIP3), resultando na ativação da Akt (Proteína cinase B) e de 

outras moléculas efetoras que medeiam a resposta metabólica à insulina, incluindo a 
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translocação dos transportadores de glicose (GLUTs), principalmente, o GLUT 4, na 

musculatura esquelética (LE ROITH; ZICK, 2001). Os GLUTs deslocam-se até a membrana e 

permitem a entrada de glicose no interior da célula. Além disso, a via da PI-3K também é 

capaz de elevar os níveis de óxido nítrico, que tem importantes propriedades de proteção 

vascular (LYRA, 2005). 

A via da MAPK começa com a fosforilação do substrato do receptor de insulina (Shc), 

o qual liga-se à Grb2 e ativa a Ras pela mammalian Son of Sevenless (mSOS). A Ras, então, 

liga-se e desinibe a Raf, que ativa outra cinase, a MEK 1, a qual ativa as cinases reguladoras 

dos sinais extracelulares, ERK 1 e ERK 2. Uma vez ativadas, elas, que são um tipo de MAPK, 

medeiam as respostas mitogênicas e pró-inflamatórias da sinalização insulínica. Na SM e 

DM2, a vias que levam à ativação da PI-3K estão bloqueadas, possivelmente através da 

fosforilação da serina do receptor de insulina e/ou proteínas IRS, enquanto a via da MAPK 

permanece aberta ou mesmo hiperestimulada (CUSI et al., 2000), uma vez que pode ocorrer 

um quadro de hiperinsulinemia em conseqüência da RI. Desta maneira, antagonistas da serina 

cinase apropriada poderiam reverter à resistência à insulina e restaurar o equilíbrio das vias de 

sinalização da MAPK e PI-3K. (MIRANDA et al., 2005). 

A hipotése mais aceita para descrever a fisiopatologia da SM é a que tem como base a 

RI. O maior colaborador para o desenvolvimento desta é o aumento de ácidos graxos livres 

(AGL) na circulação. Os AGL são armazenados nos adipócitos sob a forma de TG pela ação 

de uma enzima, a lipase protéica. O papel mais importante da insulina em relação à 

sensibilidade insulínica é a inibição da lipólise no tecido adiposo, além de estimular a lipase 

protéica (JENSEN et al., 1989). Em muitos casos de RI, os AGL circulantes, provenientes dos 

adipócitos através da lipólise, estão elevados e tem sido sugerida sua participação na RI por 

meio da inibição da captação de glicose, da síntese de glicogênio e da oxidação de glicose, 

bem como da maior produção hepática de glicose (BERGMAN; ADER, 2000). 

A gordura visceral tem um importante papel na maior disponibilização de AGL 

circulantes. Nesse sítio, ela é preponderantemente composta de adipócitos grandes, pouco 

proliferativos, mais resistentes à insulina e mais susceptíveis à lipólise. Com essas 

características, proporciona um maior fluxo de AGL em direção ao fígado através da 

circulação esplênica, potencializando a RI nesse órgão. Além disso, o aumento de AGL 

também leva a sua deposição na musculatura, potencializando a RI periférica (LYRA, 2005). 

Os AGL originam a RI através de dois principais mecanismos: adição de substratos 

disponíveis e modificação da cadeia de sinalização insulínica em diferentes órgãos. A RI da 
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obesidade e do DM2 é caracterizada por alterações em diversos pontos da via de transmissão 

do sinal da insulina, com redução da concentração e da atividade cinase do receptor 

insulínico, da concentração e da fosforilação em tirosina dos IRS-1 e 2, da atividade da PI-3K, 

da translocação dos transportadores de glicose e da atividade das enzimas intracelulares. Em 

portadores de SM e DM2, o bloqueio da via PI-3K ocorre, possivelmente, pela fosforilação 

em tirosina, elo fundamental para a cascata de eventos enzimáticos de sinalização insulínica 

no pós-receptor. No músculo, os AGL podem deteriorar a ativação das proteínas cinases C-

alfa e C-épsilon, bem como gerar mais acetil-CoA e seus derivados, produzindo um quadro de 

deterioração na sinalização insulínica e RI, podendo também interferir com a ativação da AKt 

(LYRA, 2005). Estudos em indivíduos obesos com ou sem DM2 (KELLEY et al., 2002) e em 

parentes de diabéticos tipo 2 (PETERSEN et al., 2004) têm evidenciado um defeito na 

fosforilação oxidativa mitocondrial, que se relaciona com o acúmulo de TG na musculatura 

esquelética. 

As principais alterações lipídicas da SM são desencadeadas pelos AGL. O fluxo 

aumentado de AGL para o fígado incrementa a produção de partículas ricas em TG, as VLDL 

(Lipoproteína de muita baixa densidade), as quais em concentrações elevadas induz alterações 

morfológicas nas partículas de HDL-colesterol, tornando-as menores e mais densas. Desta 

forma, essas partículas apresentam uma maior propensão a clareamento, reduzindo os níveis 

circulantes do HDL-colesterol. Além disso, a elevada demanda de AGL circulantes também 

cria condições para presença de HA, uma vez os mesmos podem piorar os efeitos próprios da 

RI diante da PA, bem como induzir vasoconstrição, proporcionando condições para o 

aumento da PA (LYRA, 2005). 

 

3.3.5 Resistência à insulina (RI) 

 

A RI é um estado patológico comum em que células-alvo deixam de responder aos 

níveis normais de insulina circulante. Ela resulta na incapacidade da insulina para prover 

homeostase normal de glicose e lipídios. Então, concentrações de insulina mais altas do que o 

normal são necessárias a fim de manter a normoglicemia. (WANG; GOALSTONE; 

DRAZNIN, 2004; ECKEL; GRUNDY; ZIMMET, 2005). A RI está associada a uma série de 

doenças, incluindo obesidade, SM, DM2, lipodistrofias, síndrome dos ovários policísticos e 

infecção crônica (MLINAR et al., 2007). 
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Vários métodos alternativos para avaliar a sensibilidade à insulina têm sido propostos 

durante as últimas duas décadas (BONORA, 2000). 

A resistência à insulina pode ser medida utilizando-se a técnica clamp euglicêmico 

hiperinsulinêmico (DEFRONZO, 1979) que é considerada o padrão ouro para avaliar a 

sensibilidade à insulina (KARELIS, 2004). Entretanto, esse método é laborioso, caro e 

inadequado para escalas grandes ou estudos epidemiológicos (BONORA, 2000). 

O índice HOMA (The Homeostasis Model Assessment), descrito por Matthews et al. 

(1985), é um modelo matemático (relação entre a glicemia e a insulina) que tem sido validado 

diante do padrão ouro, e vem sendo utilizado por vários autores, dando sustentação ao seu uso 

principalmente em estudos epidemiológicos (HAFFNER et al., 1996; BONORA et al., 2000; 

IKEDA et al., 2001; KATSUKI et al., 2001; STRACZKOWSKI et al., 2003; 

STRACZKOWSKI et al., 2004; YOKOYAMA et al., 2004). 

Esse modelo permite avaliar indivíduos em diferentes condições de gravidade de RI. 

Além disso, é mais barato e de maior facilidade de realização e utilização em larga escala 

(GELONEZE, 2001) e dele se extraem dois índices (HOMA RI e HOMA Beta), que visam 

traduzir a sensibilidade à insulina e capacidade secretória da célula beta. Em resumo, o 

modelo prediz uma insulinemia e glicemia para uma dada sensibilidade e capacidade de 

secreção de insulina, assumindo que a RI seria a mesma no fígado e nos tecidos periféricos de 

forma a estimar a sensibilidade à insulina para o todo o corpo (GELONEZE; TAMBASCIA, 

2006). 

Desta forma, o HOMA é uma ferramenta laboratorial importante na avaliação de um 

paciente com aplicações clínicas diversas, como medidas preventivas e terapêuticas quanto 

aos diversos estágios da SM até o diabetes instalado (GELONEZE; TAMBASCIA, 2006). Os 

mesmos autores encontram o valor de corte para o diagnóstico da RI quando o HOMA RI for 

maior que 2,71 através de um estudo nomeado como Brazilian Metabolic Syndrome Study 

(BRAMS). Todavia, na prática clínica, a dosagem da insulina, quando realizada em 

diabéticos, se reduzida, poderá não estar indicando uma baixa RI, mas sim uma falência na 

função da célula beta pancreática (GELONEZE et al., 2006). 

 

3.4 Tratamento da Síndrome Metabólica 

 

A terapia de primeira linha para SM é a mudança de estilo de vida, representada pela 
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perda de peso e pela atividade física. O tratamento farmacológico para cada um dos 

componentes dessa síndrome deve ser estabelecido caso não se atinja os valores desejáveis 

para redução dos riscos cardiovasculares apenas com a mudança de hábitos. 

 

3.4.1 Tratamento não–farmacológico 

 

As modificações terapêuticas do estilo de vida constituem o primeiro passo para o 

controle da SM. A realização de uma dieta para a redução do peso associada ao exercício 

físico melhora todos os fatores de risco relacionados à SM, além de também diminuir o risco 

para o desenvolvimento de DM2 (ZIMMET; SHAW; ALBERTI, 2003).  

Em relação ao tipo de dieta, são preconizados a baixa ingestão de gorduras saturadas, 

gorduras trans e colesterol, além de reduzido consumo de hidratos de carbono de fácil 

absorção. Contudo, não existe unanimidade em relação às quantidades de ingestão de 

gorduras insaturadas e de carboidratos (LYRA, 2005). Por outro lado, deve-se estimular o 

consumo de fibras em 20g a 30g/dia sob a forma de hortaliças, leguminosas, grãos integrais e 

frutas (I-DBSM, 2005). 

Um grande número de estudos em humanos e modelos experimentais tem comprovado 

a eficácia da fibra alimentar em regular o peso corporal, ingestão alimentar, homeostase da 

glicose, sensibilidade à insulina e outros fatores de risco para doença cardiovascular, tais 

como: perfil lipídico sérico, HA e marcadores inflamatórios sistêmicos (DAVY; MELBY, 

2003; VENN; MANN, 2004; DELZENNE; CANI, 2005). Além disso, estudos randomizados 

realizados recentemente referem-se especificamente aos efeitos benéficos do uso das fibras 

sobre a maioria das alterações presentes nos indivíduos afetados pela SM (MCKEOWN et al., 

2004; SAHYOUN et al., 2006). 

 

3.4.1.1 O potencial das fibras dietéticas 

 

A ingestão de fibras dietéticas deveria preferencialmente ser provida pelo uso de grãos 

integrais, frutas e vegetais, os quais, além de serem boas fontes de fibra, são também uma 

fonte natural de nutrientes tais como vitaminas e minerais, bem como apresentam um efeito 

antioxidante. Todavia, uma ingestão adequada diária de fibras nem sempre é facilmente 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

39 

alcançada, devido à exigência de uma ingestão dietética variada e ao modelo de dieta 

moderna, o qual é baseado em alimentos altamente processados (FIGUEIREDO et al., 2006). 

Por esta razão, a ingestão de suplementos de fibras pode se tornar uma alternativa útil na 

promoção da saúde. 

Até recentemente, fibras dietéticas e seus componentes foram considerados como 

substâncias de pequena importância nos alimentos vegetais. Atualmente, tem sido dada 

atenção crescente a eles devido aos efeitos fisiológicos benéficos que os mesmos podem 

exercer nos organismos humano e animal. Fibras dietéticas incluem um número de 

componentes, e cada um deles tem propriedades específicas. Os componentes de maior 

importância são celulose, hemicelulose, lignina e pectina. 

Com base na solubilidade em água, as fibras dietéticas podem ser divididas em 

insolúveis e solúveis (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008), o que as diferenciam 

quanto às suas propriedades físico-químicas (capacidade de retenção, absorção de água, 

capacidade de troca catiônica e absorção de moléculas orgânicas) e funções fisiológicas 

(LIMA, 2008). 

As fibras insolúveis compreendem celuloses, hemiceluloses e ligninas que formam, 

com a água, misturas de baixa viscosidade, podendo atuar diretamente no peristaltismo, 

aumentando o volume fecal e reduzindo o tempo de trânsito intestinal e, desta forma, 

prevenindo doenças do intestino, como câncer e diverticulite. Vale salientar que para as fibras 

cumprirem o seu papel no organismo, é necessária a ingestão de bastante líquido. Recomenda-

se, pelo menos, o uso de 1,5 litro de água diariamente (STELLA, 2008a; STELLA, 2008b; 

GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

As fibras solúveis formam misturas de consistência viscosa (formação de géis), sendo 

estas compostas por pectinas, gomas, mucilagens, algumas hemiceluloses e polissacarídeos 

modificados, os quais podem: alterar o tempo de esvaziamento gástrico; aumentar o poder de 

saciedade; retardar o tempo de absorção dos carboidratos simples; ajudar a normalizar glicose 

sanguínea e níveis de insulina; complexar os sais biliares e o colesterol aumentando sua 

excreção, assim como podem ser usadas para o tratamento ou prevenção de DCV, obesidade, 

dislipidemias e DM2 (ZARAGOZA et al., 2001; STELLA, 2008b; GALISTEO; DUARTE; 

ZARZUELO, 2008), as quais juntas representam a SM que tem crescido de forma alarmante 

mundialmente. 

 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

40 

3.4.1.1.1 Papel das fibras na obesidade 

 

A obesidade abdominal constitui a principal anormalidade da SM, sendo altamente 

relacionada com a RI (FRAYN, 2000) e pode ser muito perigosa para a função cardiovascular 

(GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). A perda de peso bem como a redução da 

gordura constituem estratégia interessante e efetiva para melhorar a SM (REAVEN, 2000; 

UKKOLA; BOUCHARD, 2001; GRUNDY et al., 2005). A base para a perda de peso em 

longo prazo e controle do sobrepeso e obesidade constitui-se de mudanças no estilo de vida, 

tais como, atividade física regular e alimentação saudável (GRUNDY et al., 2005). Para a 

melhoria da nutrição, vários estudos têm sugerido uma evidência indireta sobre o papel 

benéfico da dieta rica em fibras no controle do peso (KOH-BANERJEE; RIMM, 2003; 

SLAVIN, 2005). O uso de suplementação com fibra dietética na alimentação tem apresentado 

importante papel na redução do peso corporal em várias triagens em estudos com humanos 

(SOLUM et al., 1987; RIGAUD et al., 1990). Estudos epidemiológicos têm mostrado que a 

ingestão de fibra dietética está inversamente correlacionada com o peso (APPLEBY et al., 

1998) e gordura (NELSON; TUCKER, 1996) corporais.  

Os diferentes mecanismos para o efeito da fibra dietética na fome e saciedade incluem 

seus efeitos intrínsecos e respostas hormonais (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

A ingestão de alimentos com alto teor de fibra pode promover saciedade com maior duração 

entre as refeições, além de apresentar um conteúdo energético menor, devido ao seu tamanho 

(RABEN et al., 1994) e densidade energética relativamente baixa (PEREIRA; LUDWIG, 

2001). 

Muitos tipos de fibras solúveis resultam em conteúdos intestinais altamente viscosos 

com propriedades semelhantes a gel que podem levar ao atraso do esvaziamento gástrico e/ou 

da absorção intestinal (SLAVIN, 2005). As fibras solúveis, no intestino delgado, podem 

diminuir as respostas glicêmicas e insulinêmicas pós-prandiais que estão relacionadas a 

reduções na taxa de retorno da fome e subseqüente ingestão energética (ROBERTS, 2000). A 

secreção de hormônios intestinais ou peptídeos, tais como, colecistocinina ou peptídeo-1 tipo 

Glucagon (GLP-1) pode ser afetada pelas fibras, independentemente da resposta glicêmica, 

que podem alterar a homeostasia da glicose ou atuar como fatores de saciedade (PEREIRA; 

LUDWIG, 2001).  

A colecistocinina é secretada de células presentes no intestino delgado durante a 
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ingestão alimentar e funciona na estimulação da secreção pancreática, na regulação do 

esvaziamento gástrico e na indução central da saciedade (LIDDLE, 1997). O GLP-1 tem 

papel importante no controle do apetite e na ingestão alimentar com conseqüente regulação do 

peso corporal (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

 

3.4.1.1.2 Papel das fibras na resistência insulínica/hiperglicemia 

 

Como outro principal componente da SM, a RI acompanhada ou não pela 

hiperglicemia, é um alvo essencial na terapêutica desta síndrome (GALISTEO; DUARTE; 

ZARZUELO, 2008).  

Assim como na obesidade, a mudança no estilo de vida e uma alimentação saudável 

constituem a base para diminuição de mais um dos componentes da SM, neste caso a melhora 

na sensibilidade à insulina e tolerância à glicose. Dentre estas mudanças, a ingestão de fibras 

tem um importante papel no controle da RI e na incidência do DM2 (COSTACOU; MAYER-

DAVIS, 2003).  

Estudos epidemiológicos têm mostrado que dietas ricas em fibra dietética estão 

associadas com um risco reduzido de Diabetes e DCV (SALMERON et al., 1997; LIU et al., 

2000; FUNG et al., 2002) e estão inversamente relacionadas com a RI, com conseqüente 

aumento na sensibilidade desta (YLONEN et al., 2003).  

Os diferentes mecanismos para o efeito da fibra dietética englobam o aumento na 

captação de glicose no músculo esquelético e melhora da sensibilidade à insulina através do 

aumento da viscosidade do conteúdo estomacal (CAMERON-SMITH; COLLIER; ÓDEA, 

1994) e por dificultar a digestão de carboidratos e absorção de macronutrientes (LECLERE et 

al., 1994). No entanto, a base molecular para estes efeitos da fibra dietética permanece não 

esclarecida (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

 

3.4.1.1.3 Papel das fibras nas dislipidemias 

 

Indivíduos portadores de SM apresentam dislipidemias que se caracterizam por baixos 

níveis de HDL-c e alta concentração de TG no plasma constituindo, então, um importante 
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fator de risco para as DCV (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). O uso de fibras 

dietéticas tem sido mostrado pela sua atividade hipocolesterolêmica em muitos estudos 

clínicos e em modelos animais (ANDERSON et al., 1999; GALLAHER et al., 2000; 

FERNANDEZ, 2001; SIERRA et al., 2002; GALISTEO et al., 2005). 

Os mecanismos envolvidos nos efeitos hipocolesterolêmicos das fibras dietéticas 

permanecem ainda não definidos (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). Tem sido 

relatado que um dos principais mecanismos poderia ser a habilidade da fibra solúvel em 

aumentar a perda de ácido biliar (JENKINS; KENDALL; VUKSAN, 2000). Em adição, os 

efeitos da fibra em diminuir os níveis glicêmicos podem também ter um papel na diminuição 

dos valores lipídicos plasmáticos (LILJEBERG; BJORCK, 2000). Além disso, tem sido 

sugerido que os hormônios incretinas poderiam estar envolvidos no efeito hipolipidêmico 

devido ao controle que eles exercem na homeostase da glicose e na secreção da insulina, 

tendo em vista que os níveis de glicose regulam o gene de expressão da síntese de ácidos 

graxos, sendo este efeito potenciado pela insulina (GIFFHORN-KATZ; KATZ, 1986).  

 

3.4.1.1.4 Papel das fibras na Hipertensão Arterial (HA) 

 

A HA constitui um outro componente da SM considerado um importante fator de risco 

para DCV, AVC e doenças renais (CHOBANIAN et al., 2003). Em diferentes triagens e 

modelos animais, os efeitos da suplementação com fibras dietéticas no controle da PA foram 

avaliados (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008).  

Alguns mecanismos na atuação das fibras no controle da PA têm sido propostos. A RI 

e sua hiperinsulinemia compensatória concomitante vêm sendo sugeridas como principais 

mecanismos patogenéticos como base para o desenvolvimento de hipertensão (FERRANNINI 

et al., 1987). Desta forma, a ingestão de fibras tanto solúveis quanto insolúveis contribuiria de 

forma efetiva na redução da RI e dos níveis de insulina tanto em pessoas diabéticas quanto em 

indivíduos saudáveis (MCKEOWN et al., 2002; KING et al., 2005; QI et al., 2005), 

conseqüentemente beneficiando o tratamento e a prevenção da HA. Tendo em vista que o 

aumento do peso corporal leva à manifestação de HA, o controle do mesmo, através da 

ingestão de fibra dietética, seria um importante fator no combate às DCV. 
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3.4.2 Tratamento farmacológico 

 

O tratamento não-farmacológico deve sempre ser recomendado para todo paciente 

portador de SM. Entretanto, o controle adequado dos fatores de risco cardiovasculares 

encontrados na síndrome (obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes) nem sempre é 

atingido, de modo que o tratamento farmacológico faz-se necessário. 

 

3.4.2.1 Tratamento da Hipertensão Arterial (HA) 

 

Enquanto para população geral recomenda-se terapia medicamentosa para aqueles 

pacientes com hipertensão categórica (PA ≥ 140mmHg x ≥90mmHg), na população de 

diabéticos, esses valores de corte encontram-se reduzidos (PA ≥ 130mmHg x ≥85mmHg) 

Nenhum agente anti-hipertensivo em particular tem sido identificado como o preferido em 

portadores de SM. Diuréticos e betabloqueadores em altas doses, no entanto, podem piorar a 

RI e a dislipidemia aterogênica. Os tiazídicos devem ser utilizados em baixas doses. Os 

betabloqueadores são cardioprotetores em portadores de DCV prévia, além de não 

apresentarem contra-indicação para portadores de DM2 (GRUNDY et al., 2004).  

Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e os bloqueadores do 

receptor da angiotensina (BRA) são anti-hipertensivos úteis, e alguns estudos clínicos 

sugerem que estes possuam vantagens sobre os outros anti-hipertensivos, principalmente, 

quando DM2 está presente (JULIUS; MAJAHALME; PALATINI, 2001), apesar de que essa 

possível vantagem não esteja inteiramente confirmada (MOGENSEN; COOPER, 2004). 

 

3.4.2.2 Tratamento da dislipidemia aterogênica 

 

Além da modificação do estilo de vida, várias alternativas farmacoterápicas podem ser 

consideradas nos pacientes com dislipidemia aterogênica. A ATP III enfatiza que o colesterol 

LDL é o alvo primário da terapia de redução lipídica. As estatinas destacam-se pela grande 

capacidade de atingir os alvos terapêuticos do colesterol LDL-c, além de também reduzir de 

forma significante o colesterol não-HDL (GRUNDY et al., 2004). 
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Os fibratos, por sua vez, melhoram todos os componentes da SM e parecem reduzir o 

risco de DCV (NCEP-ATPIII, 2001). Seu uso em combinação com as estatinas é 

particularmente atrativo, apesar do risco de miopatias passar a ser mais evidente quando 

comparado ao uso isolado de cada uma dessas classes de medicamentos (PASTERNAK et al., 

2002), embora os casos de miopatia severa terem sido poucos, ocorrendo quando havia 

combinação de estatinas com genfibrozila (CHANG et al., 2004). 

O ácido nicotínico tem propriedades interessantes em relação ao perfil lipídico de 

pacientes com SM, uma vez que ele reduz as concentrações das lipoproteínas ricas em TG, da 

LDL pequena e densa e da lipoproteína A (Lp a), mas tem como principal propriedade elevar 

significativamente as concentrações de colesterol HDL. A combinação do uso deste fármaco 

com estatinas é uma alternativa interessante, apesar do uso da forma de liberação imediata 

poder elevar os níveis glicêmicos (GRUNDY et al., 2004). Todavia, com o advento da forma 

de liberação prolongada, o ácido nicotínico passou a apresentar efeitos glicêmicos discretos, 

não afetando de maneira importante o controle glicêmico em pacientes diabéticos (GRUNDY 

et al., 2002). 

 

3.4.2.3 Tratamento do estado pró-inflamatório 

 

Esta condição é caracterizada pela elevação dos níveis de citocinas como, por 

exemplo, Fator-α de Necrose Tumoral (TNF-alfa) e interleucina-6 (IL-6), entre outros, bem 

como pela elevação dos reagentes de fase aguda, entre eles, Proteína C Reativa ultrasensível 

(PCRus) e fibrinogênio. Níveis elevados de PCRus são indubitavelmente relacionados a 

quadro pró-inflamatório, embora possa também ser maior que o normal em pacientes com a 

SM (GRUNDY et al., 2004). Mudanças no estilo de vida, principalmente, a perda de peso, 

podem reduzir os níveis de citocinas, diminuindo o processo inflamatório. Fármacos 

utilizados nos portadores de SM para os elementos que a englobam (como estatinas, 

metformina e betabloqueadores) têm também mostrado redução da PCRus (JIALAL et al., 

2001; NESTO, 2004). 
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3.4.2.4 Tratamento da resistência insulínica e hiperglicemia 

 

Há um crescente interesse na possibilidade de que as drogas que reduzem a RI atrasem 

o início da DM2 e diminuam o risco de DCV quando a SM está presente. O Programa de 

Prevenção da Diabetes mostrou que a terapia com metformina em pacientes com pré-diabetes 

prevenirá ou atrasará o desenvolvimento da diabetes. Dados acerca do uso da tiazolidinediona 

troglitazona sugeriram um efeito similar, mas esta droga foi retirada do uso comercial. Apesar 

da RI estar associada com o risco de DVC, nem a metformina nem quaisquer das 

tiazolidinedionas atualmente no mercado têm sido mostradas reduzir o risco de DCV naqueles 

com a SM, pré-diabetes ou diabetes. Assim, não há evidência suficiente para recomendar 

estas drogas para outro uso a não ser sua ação na diminuição da glicose. A presença de SM 

em pacientes com DM2 transmite um risco particular para DCV. Quando ambos estão 

presentes, o tratamento apropriado da dislipidemia e hipertensão são fundamentais. O bom 

controle glicêmico é também importante devido à evidência que sugere que a redução no 

nível de HbA1c para 7,0% ou menos reduzirá eventos de DCV. A escolha da terapia 

medicamentosa, além de mudanças no estilo de vida para alcançar esta meta glicêmica, 

depende do julgamento clínico (GRUNDY et al., 2004). 

A hiperglicemia crônica é a maior causa das complicações crônicas dos pacientes com 

DM2 (complicações micro e macrovasculares), e o risco destas complicações aumenta na 

presença dos componentes da SM (ISOMAA et al., 2001). 

O tratamento da hiperglicemia crônica baseia-se em três níveis ou estratégias: 

- mudança no estilo de vida: dieta adequada visando manter o controle metabólico e 

pressórico, bem como a prática de atividade física, mas desde que seja realizada de forma 

regular, sendo recomendados pelo menos 30 minutos diários de exercícios físicos moderados. 

- hipoglicemiante oral: dentre os medicamentos utilizados na modificação favorável do 

metabolismo da glicose no DM2, podem-se citar aqueles que diminuem a produção hepática 

de glicose e aumentam a sensibilidade periférica à insulina (metformina); aumentam a 

secreção de insulina (sulfoniluréias); os que atuam retardando a absorção de carboidratos 

(acarbose) e aqueles que aumentam o transporte de glicose na musculatura esquelética 

estimulada pela insulina (tiazolidinedionas). 

- insulinoterapia: em casos específicos ou no insucesso das outras estratégias de 

controle glicêmico. 
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Mesmo com o uso destes fármacos relatados acima, apenas uma minoria de diabéticos 

consegue manter um controle metabólico. Por outro lado, os tratamentos intensivos têm como 

efeito secundário o aumento de episódios de hipoglicemia e ganho de peso. Este insucesso na 

maioria dos tratamentos deve-se à ineficácia terapêutica atualmente disponível na correção de 

todos os mecanismos fisiopatológicos da doença (CARVALHEIRO; GERALDES, 2006). 

 

3.4.3 Plantas utilizadas no tratamento dos componentes da SM 

 

Relatos etnobotânicos indicam que aproximadamente 1200 plantas apresentam, em 

todo o mundo, potencial anti-diabético (ALARCON-AGUILAR et al., 2002), das quais mais 

do que trezentos foram relatadas na literatura (PEREZ et al., 1984; ALMEIDA et al., 1986; 

BAILEY et al., 1989; HANDA et al., 1989; IVORRA et al., 1989; OLIVEIRA et al., 1989; 

RAHMAN et al., 1989; MARLES et al.,1995; ERNEST, 1997; PEREIRA, 1997; PEREZ et 

al., 1998; VOLPATO et al., 2002; GROVER et al., 2002), referindo-se a uma ampla 

variedade de substâncias químicas identificadas (IVORRA et al., 1989; RAHMAN et al., 

1989; MARLES et al., 1995; PEREZ et al., 1998; LAMBA et al., 2000). A descoberta da 

droga hipoglicemiante largamente utilizada metformina (N,N-dimetilguanilguanidina) veio da 

abordagem tradicional através do uso de Galega officinalis (GROVER et al 2002). 

Barbosa-Filho e colaboradores (2005) compilaram dados sobre a atividade 

hipoglicêmica de plantas e seus constituintes ativos nas Américas, enumerando 224 plantas e 

40 compostos. As famílias mais citadas no referido estudo foram Fabaceae, Asteraceae, 

Myrtaceae, Labiatae, Cucurbitaceae, Solanaceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae e 

Liliaceae. No Brasil, 52 espécies de plantas foram experimentalmente estudadas, sendo a 

atividade hipoglicêmica detectada na maioria delas, apesar de aproximadamente 200 espécies 

serem utilizadas empiricamente no controle de DM2. A espécie Bauhinia forficata, conhecida 

popularmente como pata-de-vaca, é a mais estudada, sendo que alguns estudos confirmam a 

atividade hipoglicemiante (OLIVEIRA; SAITO, 1989; PEPATO et al., 2002; SOUSA et al., 

2002) e outros não (ALMEIDA; AGRA, 1986; RUSSO et al., 1990; VOLPATO et al., 1999; 

SILVA et al., 2002), podendo esta controvérsia estar relacionada aos modelos empregados 

nos experimentos.  

Na Argentina, Phyllanthus sellowianus é uma planta usada na medicina popular como 

agente hipoglicemiante e diurético. Os extratos aquoso e butanólico desta planta exibiram 
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atividade hipoglicêmica em camundongos na dose de 200mg/kg, enquanto o extrato 

diclorometano mostrou-se ineficaz (HNATYSZYN et al., 2002). 

Alarcon-Aguilar e colaboradores (2000) mostraram que os extratos aquosos de 

Opuntia streptacantha, Tecoma stans, Cecropia obtusifolia e Psacalium decompositum 

significativamente reduziram a glicose sanguínea de maneira dose dependente em 

camundongos normais. 

As espécies Avena sativa (BRAATEN et al., 1991; HOPEWELL et al., 1993), Panax 

quinquefolius (VUKSAN et al., 2000), Fatsia horrida (SMITH, 1983), Ginkgo biloba 

(KUDOLO, 2001), Morus indica (ANDALLU et al., 2001) e Cissus sicyoides (SANTOS et 

al., 2008) foram avaliadas quanto a sua atividade hipoglicemiante em humanos, mostrando-se 

ativas. 

 Huang e colaboradores (2005), em seu estudo de revisão sobre produtos vegetais ou 

naturais como modulares do receptor ativado pelo proliferador de peroxissomo (PPAR) para o 

tratamento da SM, verificaram que a genisteína, um composto fitoestrogênico da soja, foi 

recentemente identificado como ativador do PPARγ promovendo a inibição da adipogênese 

em concentrações menores do que 1µM (DANG et al., 2003); a naringenina, substância 

estrutural e funcionalmente similar à genisteína, também aumentou a expressão de PPARγ e 

promoveu a regulação da adipogênese (HARMON; HARP, 2000).  

O ácido dehidrotrametenólico, isolado de Poria cocos, induziu conversão da adipose, 

estimulação do PPARγ e aumento da sensibilidade da insulina após duas semanas de 

administração na dose de 110mg/kg/dia em camundongos obesos db/db C57BLKS/J (SATO 

et al., 2002). 

 O extrato etanólico das raízes de Helicteres isora reduziu significativamente a glicose 

plasmática, os TG e níveis de insulina na dosagem de 300 mg/kg após 9 dias de administração 

em camundongos diabéticos resistentes à insulina (CHAKRABARTI et al., 2002). 

 Liu e colaboradores (2001) verificaram que o extrato de Lagerstroemia speciosa 

reduziu de forma significativa a glicose sanguínea e os níveis de insulina em camundongos 

diabéticos do tipo 2 KK-Ay e mostrou atividade anti-adipogênica através da redução do ganho 

de peso e do tecido adiposo em camundongos fêmeas diabéticas. 

 Em modelos animais experimentais similares, o extrato etanólico das raízes de 

Glycyrrhiza uralensis apresentou diminuição considerável da glicose sanguínea em 

camundongos 2 KK-Ay, redução das medidas do tecido adiposo intra-abdominal em 
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camundongos C57BL obesos induzidos por dieta rica em gorduras e diminuição da pressão 

sanguínea em ratos espontaneamente hipertensos (MAE et al., 2003). 

 Diante destas premissas, o uso de plantas medicinais no controle dos componentes da 

SM tem sido considerado uma terapia alternativa exeqüível. 

Portanto, com amparo na legislação aplicável, de acordo com as Diretrizes e Normas 

regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos dispostas nas Resoluções 196/96 e 

251/97 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com algumas modificações, propôs-se a 

realização de estudos clínicos de fase II com a farinha da casca do maracujá amarelo 

(Passiflora edulis f. flavicarpa Deg) em pacientes com SM e DM2, dando continuidade aos 

trabalhos já realizados com este produto quanto à atividade hipocolesterolêmica (RAMOS et 

al., 2007) e avaliação da toxicidade (MEDEIROS, 2008). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Material Botânico 

 

O produto botânico utilizado para o estudo foi o maracujá amarelo (P. edulis f. 

flavicarpa Deg.), obtido na forma de farinha do albedo e flavedo (casca) produzida no 

Laboratório de Processamento e Análise de Alimentos do Departamento de Nutrição Básica e 

Experimental da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo professor Dr. Armando 

Ubirajara Oliveira Sabaa-Srur conforme processo anexado (Anexo A). 

 

4.2 Ensaios Clínicos 

 

4.2.1 Protocolo Experimental 

 

Trata-se de um ensaio clínico fase II transversal e intervencionista no estudo da 

eficácia da farinha da casca do maracujá amarelo como suplemento alimentar, objetivando 

investigar as possíveis atividades benéficas sobre os distúrbios apresentados por pacientes 

portadores de SM e DM2.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB) (parecer nº 0146.0.133.000-07) (Anexo B) onde foi utilizada a metodologia 

preconizada na Portaria de nº. 196/96 da Vigilância Sanitária e nas resoluções do CNS nº 

196/96 e 251/97, envolvendo Pesquisa em Seres Humanos e Medicamentos, respectivamente, 

e em especial a Resolução nº. 18/99 (ANVISA) que estabelece as diretrizes básicas para 

análise e comprovação de propriedades funcionais e/ou de saúde alegadas aos alimentos e a 

Resolução nº17/99 que estabelece Diretrizes Básicas para Avaliação de Risco e Segurança dos 

Alimentos. 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

51 

4.2.2 Amostragem 

 

A seleção dos pacientes ocorreu através de amostragem aleatória, entre homens e 

mulheres adultos portadores de SM e DM2 atendidos pelo Programa de Atenção 

Farmacêutica (PROATENFAR) desenvolvido pelo curso de farmácia da UEPB em parceria 

com o Serviço Municipal de Saúde na cidade de Campina Grande-PB.  

A participação dos voluntários foi de forma livre e espontânea, os quais, após os 

devidos esclarecimentos, assinaram um Termo de Compromisso Livre e Esclarecido 

(Apêndice A), no qual encontravam-se todas as informações relativas ao estudo, assim como a 

autorização dos mesmos concordando em participar da pesquisa e a permissão da divulgação 

dos resultados em publicações científicas.  

Durante todo o experimento, os voluntários foram instruídos a comunicarem ao 

pesquisador qualquer sinal ou sintoma clínico que porventura viesse a aparecer. Também 

foram apresentados um Termo de Compromisso do Pesquisador (Apêndice B) e um termo de 

solicitação ao serviço de saúde pública (Apêndice C), assinado pela gerente da unidade de 

saúde que possibilitou a realização do estudo. 

Inicialmente, todos os participantes submeteram-se a exames clínicos e laboratoriais, 

os quais incluíram ou não aqueles na pesquisa. 

Fizeram parte da pesquisa os pacientes diabéticos que participam do PROATENFAR 

da UEPB e que eram portadores da SM cuja avaliação dos componentes seguiu os critérios da 

I-DBSM (2005) e estão apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Componentes da SM, segundo o NCEP-ATP III. 

COMPONENTES DA SÍNDROME METABÓLICA 

    COMPONENTES                                                                                                     NÍVEIS 
    Obesidade abdominal por meio de circunferência abdominal 
    Homens                                                                                                             > 102 cm 

    Mulheres                                                                                                               >  88 cm 
    Triglicerídios                                                                                                       ≥ 150 mg/dL 
    Colesterol HDL                                                                                                         
    Homens                                                                                                                < 40 mg/dL 
    Mulheres                                                                                                               < 50 mg/dL 
    Pressão arterial                                                                           ≥ 130mmHg ou ≥ 85mmHg              
    Glicemia de jejum                                                                                              ≥ 110mg/dL 
    A presença de Diabetes Mellitus não exclui o diagnóstico de SM 
Fonte: I-DBSM, 2005 

 

4.2.3 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os pacientes considerados inaptos durante a anamnese e/ou 

exame físico, ou que demonstraram alterações laboratoriais nos exames de análises clínicas, 

que revelassem disfunção hepática, renal, alterações cardíacas graves, alcoólatras, aqueles que 

estivessem realizando algum tipo de dieta alimentar e praticando atividade física no momento 

ou no seguimento da pesquisa e aqueles que apresentassem necessidade de mudança no tipo 

de tratamento ou introdução de nova medicação. 

 

4.2.4 Local da Execução da Pesquisa 

 

As análises laboratoriais (dosagens bioquímicas) foram realizadas no Laboratório de 

Análises Clínicas do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW/UFPB) em João 

Pessoa-PB e a dosagem de insulina no Laboratório Pró-Sangue, do Centro de Endocrinologia 

e Metabologia em Campina Grande-PB. 
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4.2.5 Pacientes e recrutamento 

 

Foram avaliados, inicialmente, 60 pacientes para o estudo, sendo 36 mulheres e 24 

homens, com idade entre 57 e 73 anos, sem distinção de cor, no período de junho/2007 a 

junho/2008. Destes, 43 voluntários permaneceram até o final do experimento, sendo 28 do 

gênero feminino e 15 do gênero masculino (Figura 4). Duas pessoas foram excluídas do 

estudo por não estarem condizentes com a avaliação clínica e laboratorial. Os demais que não 

permaneceram até o término foi por desistência devido ao sabor residual forte da farinha e 

desconfortos abdominais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Organograma do estudo 
 

Durante toda a pesquisa, 09 diabéticos estavam recebendo glibenclamida, outros 09 

metformina, alguns estavam tomando associações glibenclamida e metformina (11); 

metformina e insulina (07); glibenclamida e insulina (01); 05 aplicando insulina, e 01 ainda 

não estava fazendo tratamento com hipoglicemiantes por ter sido recentemente diagnosticada. 

A posologia dos medicamentos utilizados não foi alterada durante o estudo. 

 

 

Pacientes recrutados 
(n = 60) 

Mulheres 
(n = 36) 

Homens 
(n = 24) 

Aptas 
(n = 35) 

Aptos 
(n = 23) 

Desistência 
(n = 7) 

Concluíram 
(n = 28) 

Desistência 
(n = 8) 

Concluíram 
(n = 15) 
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4.2.6 Desenvolvimento do Estudo 

 

Cada voluntário serviu como seu próprio controle. O protocolo do estudo seguiu três 

fases diferentes e em cada uma delas, foi realizado o acompanhamento na determinação da 

glicemia de jejum dos pacientes.  

Primeira fase 

Constituiu-se da análise do banco de dados do PROATENFAR com o intuito de 

compilar os valores da glicose em jejum dos pacientes em estudo referentes aos três meses 

que antecederam o uso da farinha da casca do maracujá amarelo (GA), quando os pacientes 

faziam uso apenas de medicamentos. 

Segunda fase 

Compreendeu um período de dois meses durante o qual foi utilizada a farinha como 

suplemento da dieta alimentar.  

Para cada paciente, o período do estudo foi de 60 dias, sendo o acompanhamento 

laboratorial e clínico realizado a cada 30 dias. As coletas de sangue para os exames 

laboratoriais foram realizadas no período da manhã, após jejum de 12 horas, no Serviço 

Municipal de Saúde e encaminhadas devidamente ao laboratório de Análises Clínicas da 

UEPB para obtenção do soro, o qual foi acondicionado sob refrigeração e transportado em 

embalagens térmicas para o Laboratório de Análises Clínicas do HULW, onde foram 

realizadas as dosagens bioquímicas. 

A primeira coleta foi feita antes da ingestão da farinha, denominada tempo basal (T0) 

ou pré-suplementação onde foram obedecidos todos os critérios de exclusão. As outras duas 

foram aos 30 (T30) e 60 (T60) dias de uso da casca da farinha do maracujá. Este último tempo 

também foi denominado de pós-suplementação. 

Após a coleta sanguínea, foram realizados os seguintes exames físicos: verificação da 

PA, mensuração de peso, altura e CA. Todos estes procedimentos repetiram-se nos tempos 

T30 e T60, com exceção da altura. 

A partir do segundo dia em diante, os pacientes submetidos ao estudo recebiam 

semanalmente sete embalagens plásticas contendo, cada uma, 30g da farinha da casca do 

maracujá amarelo, correspondendo a 17,4g de fibras totais, sendo 6,3g de fibras solúveis e 

11,1g de fibras insolúveis, para ser ingerida ao longo do dia juntamente com os alimentos, os 
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quais poderiam ser, dentre outros, sucos, frutas e leite. Por a farinha ser rica em pectina, uma 

fibra solúvel em água, os pacientes foram orientados a ingerirem, no mínimo, dois litros de 

água por dia, uma vez que a baixa ingestão deste líquido poderia causar constipação 

(ÁLVAREZ; SANCHEZ, 2006). 

 

Terceira fase 

Consistiu na realização de novos exames, após três meses do término da 

suplementação, os quais incluíram a dosagem da glicose (GP). Nesta fase, os pacientes 

fizeram uso apenas de medicamentos. 

 

4.3 Exame Físico 

 

4.3.1 Antropometria 

 

Antropometria é um método não-invasivo universalmente aplicável, de baixo custo e 

disponível para avaliar o tamanho, proporções e composição do corpo humano (ACUÑA; 

CRUZ, 2004). 

Dentre os indicadores antropométricos, foram registrados: altura, peso, índice de 

massa corporal (IMC) e medida da CA. 

 

• Altura 

A altura foi verificada através de haste metálica, medindo dois metros e divididos em 

frações de 0,5 cm, existente na balança de marca Filizola onde foi verificado o peso. O 

paciente posicionou-se de pé, mantendo-se em posição ereta e olhando o infinito, descalço 

com os calcanhares juntos, costas retas e os braços estendidos ao lado do corpo. 

 

• Peso 

Para verificação do peso foi utilizada balança antropométrica de marca Filizola, com 

capacidade de 150kg e incremento de 100g. Os pacientes foram posicionados em pé, 
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descalços e de frente para a balança.  

 

• Índice de Massa Corporal (IMC) 

O IMC foi calculado dividindo-se o peso (kg) pela altura ao quadrado (m2), utilizando-

se das faixas do IMC, adotadas pela OMS para classificação nutricional conforme Quadro 4. 

Quadro 4 – Faixas do Índice de Massa Corporal (kg/m2), adotados para a classificação do            
estado nutricional 

 
Faixas de Classificação 

Estado Nutricional 
Homem Mulher 

Magreza < 20,1 < 18,7 

Adequado 20,1 – 24,9 18,7 – 23,8 

Sobrepeso 25,0 – 29,9 23,9 – 28,5 

Obesidade ≥ 30 ≥ 28,6 
Fonte: OMS, 1998. 

 

• Circunferência Abdominal (CA) 

Os métodos para avaliação da gordura visceral são complexos, sendo a CA um 

indicador mais simples e fiel da presença deste tipo de gordura (CASTRO; MATOS; 

GOMES, 2006). A circunferência indicativa de SM nas mulheres é maior ou igual a 88 cm e 

nos homens, 102 cm. 

A cintura foi medida em centímetros (cm), com fita métrica inelástica, no ponto médio 

entre a crista ilíaca e a face externa da última costela, durante a expiração com o paciente em 

pé. 

 

4.3.2 Outras medidas 

 

• Pressão Arterial (PA) 

A PA foi aferida por método auscultatório, utilizando-se um esfignomanômetro de 

coluna de mercúrio e adequação do manguito à circunferência braquial. A medida foi 

realizada no braço direito de cada paciente, com os mesmos na posição sentada e obedecendo-

se pelo menos cinco minutos de repouso antes da primeira aferição. A pressão arterial 
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sistólica (PAS) correspondeu aos primeiros ruídos arteriais (fase I dos sons de Korotkoff) com 

a desinsuflação do manguito, e a pressão arterial diastólica (PAD) correspondeu ao seu 

desaparecimento (fase V dos sons de Korotkoff) (V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

Arterial, 2006). Duas medidas consecutivas foram realizadas em cada paciente, com intervalo 

de cinco minutos entre uma medida e outra; o valor final foi a média aritmética das duas 

medidas. 

O Quadro 5 a seguir, descreve a classificação da PA nos indivíduos adultos de acordo 

com a recomendação V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006). 

Quadro 5 – Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (> 18 anos de idade) 

PAD 
(mmHg) 

PAS 
(mmHg) 

Classificação 

< 80 < 120 Ótima 

< 85 < 130 Normal 

85 – 90 130 – 139 Normal limítrofe 

90 – 99 140 – 159 Hipertensão leve (estágio 1) 

100 – 109 160 – 179 Hipertensão moderada (estágio 2) 

≥ 110 ≥ 180 Hipertensão Grave (estágio 3) 

< 90 ≥ 140 Hipertensão Sistólica isolada 
Fonte:V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006). 

 

4.4 Exames Laboratoriais 

 

4.4.1 Determinações Bioquímicas 

 

As concentrações séricas de Glicemia, TG, Colesterol Total e Colesterol HDL foram 

determinadas utilizando Kits comerciais da marca Biosystem® e analisador bioquímico 

automatizado A-25 Biosystem®.  

O valor do colesterol LDL foi calculado pela fórmula de Friedewald, para valores de 

TG até 400mg/dL. Enquanto os valores acima deste foram dosados pelo método direto 

(colorimétrico enzimático). 

Colesterol VLDL = triglicérides/5 

Colesterol LDL = [colesterol total – (HDL-c + VLDL-c)] 
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 No quadro 6 encontram-se os parâmetros de glicemia de jejum e frações lipídicas 

analisados neste estudo, juntamente com os métodos, material para o diagnóstico laboratorial 

e os respectivos valores de referência.  

 
Quadro 6 – Métodos e valores de referência para parâmetros bioquímicos analisados 
 

DOSAGEM 
BIOQUÍMICA MÉTODO AMOSTRA  

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

(mg/dL) 
Glicose Enzimático Soro 70,0 – 110  

Triglicerídeos Enzimático Soro ≤ 150  

Colesterol Total Enzimático Soro < 200  

Colesterol HDL Inibição seletiva Soro 
Feminino (> 50) 
Masculino (> 40) 

Colesterol LDL Fórmula de Friedewald Soro <130  

 

4.4.2 Doseamento de insulina 

 

A determinação da insulina basal foi realizada no analisador IMMULITE® 

(procedimento imunométrico) para avaliação da RI nos pacientes. 

O padrão-ouro para a avaliação da RI é o clamp euglicêmico, mas o mesmo não está 

disponível para a maioria dos investigadores devido aos custos envolvidos em sua realização. 

Desta forma, Turner e colaboradores (MATTHEWS et al., 1985) desenvolveram um modelo 

matemático que foi denominado HOMA, do qual se extraem dois índices (HOMA RI e 

HOMA Beta), que avaliam a sensibilidade à insulina e função da célula beta, utilizando a 

medida da glicemia e insulina de jejum. Os referidos índices são calculados pelas fórmulas 

abaixo: 

 

HOMA RI = Glicemia (mMol) x Insulina (uU/mL) ÷ 22,5 

HOMA Beta = 20 x Insulina ÷ (Glicemia - 3,5) 

 

Este modelo desenvolvido por estes autores encontrou uma correlação positiva e 

altamente significativa entre RI avaliada pelo HOMA e pelo clamp (p< 0,0001), assumindo 

que a RI seria a mesma no fígado e nos tecidos periféricos. 



METODOLOGIA 

 

59 

Valores de referência para o diagnóstico da RI - insulina basal: 2 a 27 µUI/mL; 

HOMA RI: até 2,7; HOMA Beta: 150 a 380 (Valores de referência do laboratório – PRÓ-

SANGUE Diagnóstico). 

 

 As variáveis insulina, HOMA RI e HOMA Beta foram realizadas em 32 pacientes de 

ambos os gêneros do mesmo grupo clínico estudado no mesmo período (19 feminino e 13 

masculino). As perdas deveram-se ao volume insuficiente das amostras analisadas.  

 

4.4.3 Níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) 

 

O nível de HbA1c é o resultado de todas as hemácias circulantes no organismo, desde 

a mais velha (120 dias) à mais jovem. A glicose dos últimos 30 dias representa 50% da 

HbA1c e os níveis glicêmicos dos últimos dois a quatro meses contribuem com cerca de 25%. 

Assim, a HbA1c reflete, por média ponderada, o controle glicêmico dos últimos 60 a 90 dias 

do exame. A dosagem da glicose no sangue não constitui parâmetro eficiente para avaliação 

do controle da glicemia durante um intervalo de tempo prolongado. Nesse sentido, a dosagem 

da HbA1c tem papel fundamental na monitorização do controle glicêmico em pacientes 

diabéticos, pois fornece informações acerca do índice retrospectivo da glicose plasmática. A 

grande vantagem da HbA1c está no fato de não sofrer grandes flutuações, como na dosagem 

da glicose plasmática, bem como estar diretamente relacionada ao risco de complicações em 

pacientes com DM2. 

A dosagem de HbA1c foi determinada pelo método de Turbidimetria da Biosystem® e 

os valores de referência tiveram como base os adotados pelo International Federation of 

Clinical Chemistry (IFCC). Para um bom controle, levaram-se em consideração os níveis de 

4,8 a 6,4 e, para os valores acima deste último, é preciso intervenção, uma vez que o paciente 

encontra-se descompensado. 

 

4.7 Análise Estatística 

 

Inicialmente os dados foram armazenados em planilha Excel® (Microsoft Office 

2003). A análise estatística descritiva dos dados foi realizada utilizando-se os programas Epi-
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Info, nas versões 6.04 e 3.4 e SPSS versão 14, aplicando-se o teste t de Student pareado. Para 

todos os testes estatísticos realizados considerou-se o intervalo de confiança de 95% e o nível 

de significância de 5% (p ≤ 0,05). Os resultados foram relatados como Média ± DP.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  R E S U L T A D O S
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Controle 

 

A Tabela 1 refere-se as três fases do estudo em relação ao controle da glicemia em 

jejum dos participantes da pesquisa que faziam parte do cadastro de pacientes portadores de 

SM e DM2 do PROATENFAR. Os dados da fase 1 incluíram a média da glicemia de jejum 

dos três meses anterior à pesquisa (GA). Os da fase 2 envolveram a determinação da glicemia 

de jejum no tempo basal (GO) e os da fase 3 se referem a glicemia de jejum dos três meses 

após a suplementação (GP). 

 
Tabela 1 – Controle da glicemia de jejum no acompanhamento das diferentes fases do estudo. 

Glicemia 
(mg/dL) 

Média ± DP 

Diferença entre as médias 
                        ___________________ 
GA/G0             GA/GP            G0/GP 

 
GA 162,33 ± 69,83 
G0 162,56 ± 52,01 
GP 160,12 ± 56,02 

p = 0,971 p = 0,797 p = 0,664 

p≤0,05= diferença significante; n= 43; DP= Desvio padrão; GA= Média da glicemia três meses anterior à 
pesquisa; GO= Glicemia no tempo basal; GP= Glicemia dos três meses após a suplementação 
 

5.2 Características individuais – Variáveis antropométricas e PA 

 

Os resultados a seguir referem-se à amostra final de 43 pacientes portadores de SM e 

DM2, sendo aproximadamente dois terços compostos por mulheres e que em sua maioria 

tinham mais de 60 anos. A Tabela 2 descreve na totalidade da amostra (n = 43) as 

características físicas dos pacientes, tanto basais como após as oito semanas da pesquisa, 

enquanto a Tabela 3 apresenta o mesmo perfil de resultados por gênero.  

O peso corporal dos participantes permaneceu constante nos primeiros 30 dias (p = 

0,472) e foi mais elevado aos 60 dias (p = 0,000); entretanto, quando comparado entre os 

gêneros, no masculino não ocorreu diferença significante da avaliação basal para 60 dias (p = 

0,119) (Tabelas 2 e 3). 
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Tabela 2 - Valores basais (idade, peso, IMC, PAS e PAD) e diferença das médias e desvios 
padrão (DP) aos 30 e 60 dias do estudo. 

p≤0,05= diferença significante; n= 43; DP= Desvio padrão; T0= tempo basal; T30= 30 dias; T60= 60 dias; 
IMC= Índice de Massa Corporal; PAS= Pressão Arterial Sistólica; PAD= Pressão Arterial Diastólica 

 

No diagnóstico nutricional, foi utilizado o IMC, que no início do tratamento a média 

geral dos pacientes era de 27,76 ± 3,24 kg/m2, sendo que no grupo feminino esse valor foi de 

28,10 ± 2,57 e no masculino 27,75 ± 3,24. No final do estudo, esses valores passaram a ser 

28,13 ± 3,16; 28,62 ± 2,48; 28,13 ± 3,16, respectivamente, mostrando que o sobrepeso esteve 

presente tanto no tempo basal, quanto no final do tratamento (Tabelas 2 e 3). 

Antes e após a intervenção, foi coletada a CA da população estudada, a qual é 

considerada como fator de risco para DCV. Conforme a distribuição da Tabela 3, a CA nas 

mulheres encontrava-se acima do ponto de corte (> 88 cm) e foi observada redução deste 

parâmetro no final do estudo (p = 0,019). Em relação aos homens, as médias estavam 

compatíveis com a faixa de normalidade (< 102 cm) em ambos os tempos, porém a diferença 

não foi significante (p = 0,448). 

 

Parâmetros Período Média ± DP 

Diferença entre as médias na totalidade da 
amostra 

______________________________ 
T0/T30             T30/T60            T0/T60 

 
Idade (anos) T0 65,39 ± 8,41 - - - 

T0 66,78 ± 9,60 
T30 66,60 ± 9,50 Peso (kg) 
T60 67,84 ± 9,50 

0,174 ± 1,57 
p = 0,472 

-1,233 ± 1,48 
p = 0,000 

-1,058 ± 1,72 
p = 0,000 

T0 27,76 ± 3,24 
T30 27,81 ± 3,41 

IMC (kg/m2) 
 

T60 28,13 ± 3,16 

-0,140 ± 1,01 
p = 0,372 

-0,279 ± 1,14 
p = 0,116 

-0,372 ± 0,72 
p = 0,001 

T0 142,09 ± 21,77 
T30 136,98 ± 23,76 PAS (mmHg) 
T60 132,33 ± 21,47 

5,12 ± 20,63 
p = 0,111 

4,65 ± 24,03 
p = 0,211 

9,77 ± 19,45 
p = 0,002 

T0 86,05 ± 14,82 
T30 86,05 ± 17,75 PAD (mmHg) 
T60 81,86 ± 14,35 

0,00 ± 12,34 
p = 1,000 

4,19 ± 11,56 
p = 0,023 

9,77 ± 19,45 
p = 0,040 
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Tabela 3 - Valores basais (idade, peso, IMC, CA, PAS e PAD) e diferença das médias e DP aos 30 e 60 dias do estudo por gênero. 
 

                    Diferença entre as médias por gênero Parâmetros 
Antropométricos 

Tempo de 
avaliação Média ± DP 

T0/T30                                          T30/T60                                           T0/T60 
  Feminino Masculino p Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Idade 
 

 65,64 ± 8,35 64,93 ± 8,80 0,683  - - - - - - 

T0 65,23 ± 7,96 69,67 ± 11,86 0,521 
T30 65,32 ± 8,16 69,00 ± 11,51 0,549 Peso (kg) 
T60 66,46 ± 7,87 70,40 ± 11,87 0,480 

-0,089 ± 1,63 
p = 0,774 

0,67 ± 1,40 
p = 0,086 

-1,14 ± 1,49 
p = 0,000 

-1,40 ± 1,50 
p = 0,003 

-1,23 ± 1,73 
p = 0,001 

-0,73 ± 1,71 
p = 0,119 

T0 28,10 ± 2,57 27,75 ± 3,24 0,470 
T30 28,34 ± 3,02 27,80 ± 3,41 0,313 

IMC (kg/m2) 
 

T60 28, 62 ± 2,48 28,13 ± 3,16 0,384 

-0,29 ± 1,18 
p = 0,212 

0,133 ± 0,516 
p = 0,334 

-0,21 ± 1,37 
p = 0,415 

-0,28 ± 1,14 
p = 0,116 

-0,50 ± 0,69 
p = 0,001 

-0,133 ± 0,74 
p = 0,498 

T0 101,54 ± 9,21 99,87 ± 10,91 0,616 CA 
Feminino (< 88cm) 

Masculino (< 102cm) T60 99,14 ± 7,67 99,13 ± 12,15 0,848 
    

2,39 ± 5,08 
p = 0,019 

0,73 ± 3,63 
p = 0,448 

T0 145,00 ± 21,69 136,67 ± 21,60 0,13061 
T30 141,43 ± 24,45 128,67 ± 20,66 0,20652 PAS (mmHg) 
T60 135,71 ± 22,84 126,00 ± 17,65 0,13617 

3,57 ± 20,59 
p = 0,367 

8,00 ± 21,11 
p = 0,164 

5,71 ± 27,00 
p = 0,273 

2,67 ± 17,91 
p = 0,573 

9,29 ± 21,76 
p = 0,032 

10,67 ± 14,86 
p = 0,015 

T0 90,00 ± 16,10 78,67 ± 8,39 0,01001 
T30 90,36 ± 19,72 78,00 ± 9,41 0,05532 PAD (mmHg) 
T60 84,29 ± 15,49 77,33 ± 10,99 0,10223 

-0,36 ± 13,19 
p = 0,887 

0,67 ± 10,99 
p = 0,818 

6,07 ± 13,15 
p = 0,021 

0,67 ± 7,04 
p = 0,719 

5,71 ± 14,51 
p = 0,047 

1,33 ± 9,15 
p = 0,582 

p≤0,05= diferença significante; n= 43; DP= Desvio padrão; T0= tempo basal; T30= 30 dias; T60= 60 dias; IMC= Índice de Massa Corporal; CA= Circunferência Abdominal; 
PAS= Pressão Arterial Sistólica; PAD= Pressão Arterial Diastólica 
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As tabelas anteriores (2 e 3) apresentam os dados da avaliação da pressão arterial dos 

pacientes, mediante aferição da PAS e PAD antes e depois da suplementação com a farinha 

do maracujá amarelo. Verificou-se que os valores médios da PAS e PAD antes da ingestão da 

farinha encontravam-se superiores aos valores preconizados pela I-DBSM (≤ 130 mmHg ou ≤ 

85 mmHg) para pacientes portadores de SM. Entretanto, aos 60 dias de intervenção, ocorreu 

uma redução nos valores médios tanto da PAS (p = 0,002) quanto da PAD (0,040) (Tabela 2) 

na população total estudada. 

Entre as avaliações por gênero, observa-se que no feminino as médias da PAS e PAD 

foram mais elevadas do que no masculino. Para a variável PAS dos dois grupos, comprovou-

se que houve diferença significante no término da suplementação (p<0,05) (Tabela 3). Em 

relação à PAD, observou-se que a mesma encontrava-se alterada apenas no gênero feminino, 

o qual mostrou diminuição em seus valores ao longo do estudo. No entanto, no gênero 

masculino os valores de PAD mantiveram-se dentro dos limites da normalidade durante o 

tempo avaliado. 

 

5.3 Varáveis Bioquímicas 

 

Na Tabela 4 estão descritos os valores do perfil glicêmico e lipídico dos pacientes. Em 

relação à glicemia de jejum, observou-se uma diminuição estatisticamente significante (p = 

0,000) após a suplementação da dieta com a farinha da casca do maracujá amarelo. Esta 

redução foi observada já nas primeiras quatro semanas do estudo (p = 0,000). A HbA1c 

também apresentou diferença significante (p = 0,032) durante o estudo, acompanhando a 

redução nos valores médios da glicemia em jejum. Analisando os teores de colesterol total e 

LDL-c através do teste t para amostras independentes, aos 30 e 60 dias do ensaio clínico, não 

foi verificado diferença estatística significante. Enquanto, ao ser comparado os valores médios 

basais dos TG (211,98 ± 119,31), observa-se redução dessa variável, após o término do estudo 

(161,21 ± 91,09) (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Diferença dos valores médios basais e DP aos 30 e 60 dias do perfil glicêmico e 
lipídico dos pacientes. 

 

Variáveis 
Bioquímicas 

Período Média ± DP 

Diferença entre as médias na totalidade da 
amostra 

________________________________ 
T0/T30             T30/T60            T0/T60 

 
T0 162,55 ± 52,09 
T30 138, 88 ± 41,46 

Glicose 
(≤ 110 mg/dL) 

T60 120, 83 ± 36,72 

23,67 ± 32,45 
p = 0,000 

18,05 ± 33,44 
p = 0,001 

41,72 ± 38,11 
p = 0,000 

T0 6,58 ± 3,04 Hb Glicosilada 
(≤ 6,4 %) T60 5,71 ± 1,82 

- - 
0,88 ± 2,62 
p = 0,032 

T0 202, 46 ± 43,82 
T30 209, 46 ± 49,43 

Colesterol 
Total 

(< 200 mg/dL) T60 202, 76 ± 44,72 

-7,00 ± 33,41 
p = 0,176 

6,70 ± 31,64 
p = 0,172 

-0,30 ± 33,99 
p = 0,954 

T0 121,79 ± 35,84 
T30 128,90 ± 45,29 

LDL-c 
(< 130 mg/dL) 

T60 119,81 ± 39,14 

-7,12 ± 30,22 
p = 0,130 

9,09 ± 26,49 
p = 0,030 

1,98 ± 0,64600 
p = 0,646 

T0 42,14 ± 12,10 

T30 45,70 ± 11,73 

HDL-c 
(homens > 40 

mg/dL; 
mulheres > 50 

mg/dL) T60 49,91 ± 11,04 

-3,56 ± 7,16 
p = 0,002 

-4,21 ± 6,44 
p= 0,000 

-7,77 ± 7,54 
p = 0,000 

T0 211,98 ± 119,31 
T30 185,07 ± 92,71 

Triglicerídeos 
(≤ 150 mg/dL) 

T60 161,21 ± 91,09 

26,91 ± 102,94 
p = 0,094 

23,86 ± 64,35 
p = 0,019 

50,77 ± 80,63 
p = 0,000 

p≤0,05= diferença significante; n= 43; DP= Desvio padrão; T0= tempo basal; T30= 30 dias; T60= 60 dias 

 

A comparação entre os grupos masculino e feminino nas glicemias de jejum (p = 0, 

136), glicemia aos 30 dias (p = 0,321), glicemia aos 60 dias (p = 0,954), HbA1c basal (p = 

0,123) e HbA1c 60 dias (p = 0,879) não mostrou diferença estatisticamente significante (p < 

0,05). Nas avaliações do colesterol HDL por gênero, as médias foram correspondentemente 

mais elevadas para ambos, fato observado tanto na quarta como na oitava semana após a 

intervenção. Nessa última avaliação os valores chegaram dentro da normalidade tanto para as 

mulheres quanto para homens, com valores médios de 53,50 ± 10,82 e 43,20 ± 8,13, 

respectivamente (Tabela 5). 

 



RESULTADOS 67 

Tabela 5 - Diferença dos valores médios basais e DP aos 30 e 60 dias do perfil glicêmico e lipídico por gênero. 
 

p≤0,05= diferença significante; n= 43; DP= Desvio padrão; T0= tempo basal; T30= 30 dias; T60= 60 dias 

Diferença entre as médias por gênero 
Dosagens Bioquímicas 

Tempo de 
Avaliação 

Média ± DP 
T0/T30                                                T30/T60                                            T0/T60 

  Feminino Masculino p Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 
T0 173,71 ± 53,96 141,73 ± 42,58 0,136 
T30 143,96 ± 42,24 129,40 ± 39,60 0,321 

Glicose 
(≤ 110 mg/dL) 

T60 120,75 ± 37,17 121,00 ±37,17 0,954 

29,75 ± 37,81 
p = 0,000 

12,33 ± 13,80 
p =0,004 

 

23,21 ± 37,57 
p = 0,003 

8,40 ± 21,89 
p = 0,159 

52,96 ± 40,48 
p = 0,000 

20,73 ± 21,72 
p= 0,002 

T0 7,16 ± 3,40 5,51 ± 1,88 0,123 Hb Glicosilada 
(≤ 6,4 %) T60 5,72 ± 1,78 5,69 ± 1,97 0,879 

- - - - 
1,44 ± 2,96 
p = 0,016 

-0,19 ± 1,19 
p = 0,553 

T0 218,11 ± 41,03 173,27 ± 33,33 0,001 
T30 224,21 ± 49,31 181,93 ± 37,35 0,032 

Colesterol Total 
(< 200 mg/dL) 

T60 212,43 ± 42,66 184,73 ± 44,24 0,166 

-6,11 ± 35,76 
p = 0,374 

-8,67 ± 29,63 
p = 0,276 

11,79 ± 33,04 
p = 0,070 

-2,80 ± 27,40 
p = 0,698 

5,68 ± 34,83 
p = 0,396 

-11,47 ± 30,38 
p = 0,166 

T0 131,93 ± 35,65 102,87 ± 28,52 0,013 
T30 144,46 ± 40,56 99,87 ± 39,93 0,018 

Colesterol LDL 
(<130 mg/dL) 

T60 130,89 ± 35,26 99,13 ± 38,65 0,053 

-12,54 ± 30,70 
p = 0,040 

3,00 ± 27,45 
p = 0,679 

13,57 ± 29,89 
p = 0,023 

0,733 ± 16,42 
p = 0,865 

1,04 ± 29,20 
p = 0,853 

3,73 ± 26,56 
p = 0,595 

T0 47,54 ±10,64 32,07 ± 7,34 0,001 
T30 49,82 ± 11,45 38,0 ± 7,91 0,039 

Colesterol HDL 
Feminino (> 50 mg/dL) 
Masculino (> 40mg/dL) T60 53,50 ± 10,82 43,20 ± 8,13 0,015 

-2,29 ± 6,02 
p = 0,055 

-5,93 ± 8,63 
p = 0,019 

-3,68 ± 5,89 
p = 0,003 

-5,20 ± 7,48 
p = 0,017 

-5,96 ± 7,99 
p = 0,001 

-11,13 ± 5,37 
p = 0,000 

T0 200,50 ± 93,12 233,40 ± 158,83 0,552 
T30 166,68 ± 62,26 219,40 ± 127,95 0,117 

Triglicerídeos (≤ 150 
mg/dL) 

T60 140,89 ± 48,88 199,13 ± 133,86 0,081 

33,82 ± 69,05 
p = 0,015 

14,00 ± 149,40 
p = 0,722 

25,79 ± 44,54 
p = 0,005 

20,27 ± 92,61 
p = 0,411 

59,61 ± 72,62 
p = 0,000 

34,27 ± 94,26 
p = 0,181 
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 Para o cálculo do índice HOMA RI, na Tabela 6, os valores de glicemia de jejum antes 

de serem inseridos na fórmula de cálculo foram convertidos de mg/L para mmol 

(multiplicando-se pela constante 0,0555). É visto que, mesmo após a suplementação, os 

valores de insulina se mantiveram constantes (p > 0,05) enquanto HOMA RI mostrou níveis 

reduzidos com diferença significativa (p = 0,005) aos 60 dias do estudo. O HOMA Beta 

apresentou médias mais elevadas tanto nas primeiras quatro semanas de intervenção quanto 

no final do estudo com valores de p = 0,001 e p = 0,000, respectivamente. 

 

 

Tabela 6 – Valores médios, DP, diferença dos valores médios basais e aos 30 e 60 dias das  
                   variáveis insulina, HOMA RI e HOMA Beta. 
 

p≤0,05= diferença significante; n=32; DP= Desvio padrão; T0= tempo basal; T30= 30 dias; T60= 60 dias; 
HOMA RI= Homeostasis Model Assessment-insulin resistance; HOMA Beta= Função da célula β 

 

Na Tabela 7, observa-se que não houve alteração significante nos valores de insulina, 

no gênero feminino, enquanto no masculino ocorreu elevação nos níveis de insulina tanto 

após os primeiros 30 dias quanto no final do estudo (p<0,05). Em relação ao HOMA RI, foi 

verificado, no tempo basal, maior RI no gênero feminino, a qual foi diminuída ao longo do 

estudo; fato não ocorrido com o gênero masculino. Para a variável HOMA Beta, é visto 

aumento nas médias em ambos os grupos ao longo do período estudado, com diferença 

significante aos 60 dias de estudo para o gênero feminino (p = 0,010). O gênero masculino 

mostrou significância em seus valores em ambos os tempos estabelecidos (p = 0,003 e p = 

0,001).  

Variável Tempo de 
Avaliação Média ± DP 

Diferença entre as médias na totalidade da 
amostra 

____________________________________ 
T0/T30             T30/T60            T0/T60 

 
T0 6,57 ± 3,45 
T30 6,87 ± 3,91 

Insulina 
(µUI/mL) 

T60 6,53 ± 4,12 

-0,44 ± 3,28 
p = 0,456 

0,28 ± 2,93 
p = 0,591 

0,03 ± 3,18 
p = 0,956 

T0 2,60 ± 1,73 
T30 2,42 ± 1,76 HOMA RI 
T60 1,92 ± 1,45 

0,25 ± 1,50 
p = 0,354 

0,44 ± 1,19 
p = 0,045 

0,75 ± 1,39 
p = 0,005 

T0 30,63 ± 20,43 
T30 40,03 ± 25,60 HOMA Beta 
T60 55,31 ± 43,97 

-9,41 ± 19,28 
p = 0,001 

-15,28 ± 35,64 
p = 0,021 

-24,69 ± 33,70 
p = 0,000 
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Tabela 7 - Valores médios, DP, diferença dos valores médios basais e aos 30 e 60 dias das variáveis insulina, HOMA RI e HOMA Beta por                                
gênero. 

 

p≤0,05= diferença significante; n=32; DP= Desvio padrão; T0= tempo basal; T30= 30 dias; T60= 60 dias; HOMA RI= Homeostasis Model Assessment-insulin resistance; 
HOMA Beta= Função da célula β 
 

 

                    Diferença entre as médias por gênero Variável Tempo de 
avaliação Média ± DP 

T0/T30                                          T30/T60                                           T0/T60 
  Feminino Masculino p Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

T0 7,97 ± 3,18 4,52 ± 2,81 0,004 
T30 6,86 ± 3,25 6,89 ± 4,87 0,923 

Insulina 
(µUI/mL) 

T60 7,20 ± 4,19 5,54 ± 4,06 0,662 

1,00 ± 2,88 
p = 0,146 

-2,53 ± 2,73 
p = 0,006 

-0,42 ± 3,24 
p = 0,578 

1,31 ± 2,14 
p = 0,047 

0,74 ± 3,83 
p = 0,412 

-1,00 ± 1,47 
p = 0,031 

T0 3,17 ± 1,65 1,76 ± 1,54 0,006 
T30 2,28± 1,12 2,61 ± 2,46 0,684 

HOMA RI 
 

T60 2,04 ± 1,34 1,75 ± 1,65 0,907 

0,95 ± 1,31 
p = 0,005 

-0,77 ± 1,17 
p = 0,035 

0,21 ± 1,23 
p = 0,465 

0,77 ± 1,09 
p = 0,026 

1,21 ± 1,62 
p = 0,004 

0,08 ± 0,49 
p = 0,584 

T0 36,84 ± 22,78 21,54 ± 12,23 0,037 
T30 41,21 ± 27,48 38,31 ± 23,57 0,611 HOMA Beta 
T60 63,79 ± 51,22 42,92 ± 27,92 0,259 

-4,37 ± 19,69 
p = 0,346 

-16,77 ± 16,70 
p = 0,003 

-22,58 ± 40,21 
p = 0,025 

-4,61 ± 25,47 
p = 0,526 

-26,95 ± 41,07 
p = 0,010 

-21,38 ± 19,59 
p = 0,001 
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6 DISCUSSÃO 

 

A SM é um grupo de fatores de risco, com origem em anormalidades metabólicas, 

acompanhado de possibilidade elevada para o desenvolvimento de doença aterosclerótica e 

DM2. Pacientes com SM têm 1,5 a 3 vezes mais risco para doença cardiovascular e 5 vezes 

mais para desenvolver o DM2 (SCHIMIDT et al., 2005; GELONEZE, 2006). 

Diabetes Mellitus (DM) é um problema de saúde pública com alta morbidade, 

mortalidade e repercussões econômicas significativas. Hoje, procura-se por uma terapêutica 

onde haja a contribuição de várias formas de tratamento do diabetes, envolvendo a nutrição, 

realização de atividade física e uso de medicamentos adequadamente, visto que a ocorrência 

da referida patologia está intrinsecamente relacionada à prática incorreta destes itens. 

Os pacientes identificados como portadores de SM e DM2 devem ser orientados a 

mudarem o seu estilo de vida (dieta e exercícios físicos), por ser este o tratamento de primeira 

linha. Quando estes métodos falham, opções medicamentosas devem ser consideradas. O 

tratamento complementar com fibra dietética na busca de efeitos benéficos e da melhoria da 

qualidade de vida destes indivíduos tem sido proposto e disseminado no meio científico 

(GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

Estudos têm mostrado que mudanças no estilo de vida levam a uma redução na 

incidência de DM maior que com o uso de metformina (ALBERTI; ZIMMET; SHAW, 2007). 

Portanto, métodos não farmacológicos no tratamento do Diabetes podem ser eficazes, 

devendo ser usados para todos os pacientes metabolicamente descompensados ou mesmo os 

que se encontram controlados (KNOWLER et al., 2002; HENNESS, 2007). 

O tratamento atual do DM2 visa manter o controle glicêmico adequado, seja com dieta 

hipocalórica, aumento da prática de exercícios físicos ou uso de medicações. Para esses 

pacientes, o tratamento com dieta e/ou hipoglicemiantes orais, mostra-se de fundamental 

importância para o controle glicêmico. Porém, no presente estudo, os indivíduos com DM2 

diagnosticado não estavam conseguindo alcançar uma meta glicêmica constante para manter o 

bom controle. Resultado que pode ser explicado pelo fato desses pacientes em estudo não 

realizarem dieta e exercícios físicos. Por isso, alterações do estilo de vida direcionadas a 

hábitos de vida saudáveis são obrigatórias e indispensáveis para os componentes desse grupo. 

Neste contexto, torna-se pertinente o desenvolvimento de estudos sobre métodos 

alternativos no tratamento de SM e DM2. 
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Neste ensaio clínico foi utilizada a farinha da casca de maracujá amarelo (P. edulis f. 

flavicarpa Deg.), rica em pectina, para avaliar sua eficácia nos componentes da SM do grupo 

de diabéticos em estudo, na tentativa de reduzir os riscos das DCV e, conseqüentemente, o 

número de óbitos por essas causas. 

A literatura apresenta vários estudos relacionados ao efeito de suplementos de fibras 

sobre o peso corporal (HOWARTH; SALTZMAN; ROBERTS, 2001). Universalmente, a 

orientação dietética recomenda uma dieta rica em fibras, visando a promoção da saúde bem 

como a prevenção de doenças. No entanto, existem divergências na literatura no que diz 

respeito à relação entre fibra dietética e peso corporal (SLAVIN, 2005). Esses fatos são 

corroborados pelos raros trabalhos que mostram estudos em longo prazo (≥ 4 meses) 

(RIGAUD et al., 1990; MAKKONEN et al., 1993; SALAS-SALVADÓ et al., 2008), pela 

heterogeneidade das pequenas amostras populacionais com as quais os estudos são 

conduzidos (controles saudáveis, pacientes obesos ou diabéticos) e ainda pelas diferenças nos 

tipos e doses de fibras que são utilizados (HOWARTH; SALTZMAN; ROBERTS, 2001). 

Em relação ao peso corporal não foi observado diferença significativa durante o 

estudo. Uma explicação para estes dados poderia estar relacionada ao curto período de tempo 

do uso da farinha do maracujá na população estudada causando limitação na avaliação da 

perda, ganho ou invariabilidade de peso. 

Salas-Salvadó e colaboradores (2008) avaliaram, durante 16 semanas, pacientes com 

sobrepeso, obesos e placebo, sugerindo que a suplementação da dieta com fibras solúveis para 

redução de peso poderia ser benéfica porque a fibra induz saciedade e um perfil lipoprotéico 

mais favorável ao longo prazo. Todavia, esses resultados não sustentam a hipótese de que 

suplementos de fibras podem ter efeitos adicionais na redução de peso, já que os mesmos não 

foram estatisticamente significativos no grupo estudado. Chandalia e colaboradores (2000) 

estudando o efeito de alta ingestão de fibras dietéticas (50g) em pacientes com DM2, durante 

6 semanas, também obtiveram resultados não-significativos em relação à redução de peso 

corporal. Em um período de 7 semanas, Behall, Scholfield e Hallfrisch (2004) encontraram 

resultados significativos (p < 0,01), embora a perda tenha sido de aproximadamente 1kg, para 

pacientes com leve hipercolesterolemia. 

Uma elevação da gordura corporal é geralmente associada ao aumento do risco para 

doenças metabólicas, como HA, dislipidemia e DM2 (WHO, 2008). O IMC apoiado nos 

critérios determinados pela OMS (1998) foi utilizado para classificar os diabéticos do atual 



 

73 DISCUSSÃO 

estudo. 

Os resultados do IMC deste estudo indicaram a presença de sobrepeso, sendo o valor 

médio do IMC no gênero feminino mais elevado do que no masculino (28,10 ± 2,57kg/m2 e 

27,75 ± 3,24kg/m2), respectivamente, apesar de não ter apresentado diferença estática. 

Valores um pouco mais elevados foram encontrados por Isomaa e colaboradores (2001), em 

estudo na Bósnia que avaliou a influência da SM no risco de complicações crônicas em 85 

pacientes com DM2, os valores médios de IMC em diabéticos com presença da SM foram de 

32,3 ± 5,4kg/m2 e 30,8 ± 4,4kg/m2 para mulheres e homens, respectivamente. 

Nesse estudo em relação ao IMC não foi observada diferença significativa aos 30 dias 

da ingestão da farinha, enquanto aos 60 dias houve um aumento estatisticamente significante 

deste parâmetro T0 = 27,76 ± 3,24kg/m2 e T60 = 28,13 ± 3,16kg/m2. Figueiredo e 

colaboradores (2006) avaliaram o efeito de suplementação com a fibra solúvel goma guar por 

3 meses em pacientes com DM2 e observaram que o IMC deles não foi alterado ao longo do 

estudo (p = 0,77). Magnoni e colaboradores (2008), em seu estudo de 12 semanas com 

pacientes diabéticos utilizando suplemento nutricional oral com alto teor de fibras e ácidos 

graxos monoinsaturados, não verificaram alterações significativas tanto no peso corporal 

quanto no IMC. 

Entre os métodos disponíveis para avaliar a OC e realizável em estudos 

epidemiológicos, podemos citar as medidas das circunferências cintura e do quadril (RCQ) e a 

medida da circunferência da cintura (CC). Esta última tem sido apontada como melhor 

indicador para aferir a obesidade abdominal em comparação com a RCQ, por ter melhor 

reprodutibilidade (MARTINS; MARINHO, 2003). Atualmente, a associação da adiposidade 

abdominal com os componentes da SM está bem estabelecida. Pacientes com maior grau de 

resistência apresentam maior deposição intra-abdominal de gordura (RIBEIRO-FILHO et al., 

2006). 

Este trabalho apresenta os valores de CA para a população estudada com média de 

101, 54 ± 9,21cm para as mulheres e 99,87 ± 10,91cm para os homens. De acordo com os 

pontos de corte preconizados pela I-DBSM, foi verificado no basal que apenas as mulheres 

estavam na faixa de valores compatíveis com aumento do risco cardiovascular e dos 

distúrbios da homeostase glicose-insulina. Foi observado após oito semanas do estudo que os 

valores de CA nas mulheres foram reduzidos (p = 0,019) apesar de que estes ainda se 

mantiveram acima do recomendado, enquanto para os homens, considerando que estes 
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apresentaram valores normais para CA, a farinha de maracujá não alterou seus valores (p = 

0,448). 

Salaroli et al. (2007) e Oliveira et al. (2006) em sua pesquisa sobre a prevalência de 

SM verificaram um grande percentual de indivíduos apresentando valores elevados da CC, 

principalmente no gênero feminino, semelhante ao dado encontrado neste estudo. É 

importante ressaltar a íntima relação entre a CA como variável com maior poder de predição 

para o desenvolvimento da SM (PALANIAPPAN et al., 2004). Desta forma, diminuição nos 

seus valores correspondem à redução de agravos à saúde, particularmente à saúde 

cardiovascular. 

Quando Reaven, em 1980, descreveu a síndrome da resistência insulínica, ele sugeriu 

que, por diferentes mecanismos, os efeitos da RI e da hiperinsulinemia poderiam estar 

associados à patogenia da HA em pacientes diabéticos. 

Em relação aos resultados da presente pesquisa, os dados da PA apontaram que no 

basal os pacientes estavam com PAS e PAD alteradas. Os valores médios para PAS no basal e 

final do estudo foram 142,09 ± 21,77mmHg e 132,33 ± 21,47mmHg. Com relação à PAD, as 

médias foram 86,05 ± 14,82mmHg e 81,86 ± 14,35mmHg, respectivamente. Foi verificada 

redução nos valores médios com diferença significante após o período de intervenção. Desta 

maneira, é observada redução da PA com o uso da terapia proposta, durante os dois meses de 

intervenção para valores considerados normais pela I-DBSM. 

Burke e colaboradores (2001), através de estudo em hipertensos tratados, revelaram 

que o uso de fibra solúvel (12g) significativamente reduziu os valores da PAS (p = 0,01) 

enquanto para a PAD não houve alterações. De forma similar, Saltzman e colaboradores 

(2001) encontraram diminuição nos valores de PAS utilizando 7,2g de fibra solúvel na dieta 

de pacientes com sobrepeso. 

A suplementação da dieta durante 6 semanas com cereais de aveia inteiros ricos em 

fibra solúvel estudada por Keenan e colaboradores (2002) em pacientes hipertensos e 

hiperinsulinêmicos mostrou diminuição estatística e clinicamente significativa nas pressões 

sistólica (p = 0,02) e diastólica (p = 0,02) (7,5mmHg e 5,5mmHg, respectivamente), enquanto 

no grupo controle não houve mudanças significativas. 

Adler e colaboradores (2000) avaliaram a associação da PAS com as complicações 

macro e microvasculares em DM2 e após 5 anos apontaram que a PAS estava fortemente 



 

75 DISCUSSÃO 

associada a estas complicações. A incidência de infarto do miocárdio aumentou de 18/1000 

pacientes/ano no grupo com PAS<120mmHg, para 33/1000 pacientes/ano no  grupo com PAS 

≥160mmHg; nas complicações microvasculares, a incidência passou de 7 para 21/1000 

pacientes/ano. Desta forma, foi possível inferir que uma redução de 10mmHg na PAS, 

reduziria o risco entre 12% e 19 % para macro e micro complicações. 

Em revisão sobre o efeito da ingestão de suplementação de fibra dietética (dose média 

11,5g/dia) sobre a PA, Streppel e colaboradores (2005) verificaram reduções de 1,13mmHg e 

de 1,26mmHg nas pressões sistólica e diastólica, respectivamente. Tais reduções tenderam a 

ser maiores em indivíduos mais velhos (> 40 anos) e em populações hipertensas do que 

naqueles mais jovens e normotensos. 

A maioria dos indivíduos neste estudo não estava conseguindo manter seus níveis de 

glicose na faixa considerada como normal, mesmo com a terapia medicamentosa. Para 

verificar este fato, foi analisada a glicemia de jejum três meses antes do início do estudo e três 

meses após o término do mesmo, onde foram obtidos, respectivamente, os valores médios de 

162,33 e 160,12; confirmando que estes pacientes, realmente, encontravam–se 

descompensados e justificando a importância do uso de um método terapêutico alternativo na 

tentativa de obter melhores resultados em relação aos valores de glicemia em jejum. 

Em relação à avaliação do perfil glicêmico em indivíduos diabéticos, não foram 

encontrados estudos semelhantes em seres humanos a respeito da utilização da farinha da 

casca do maracujá amarelo. Porém, Ramos e colaboradores (2007) em um estudo clínico 

piloto com dezenove mulheres normoglicêmicas e com dislipidemia, com idade entre 30 e 60 

anos, observaram que 30g diários da farinha da casca de maracujá por sessenta dias reduziu os 

níveis de colesterol total e colesterol LDL, sem haver, no entanto, alteração nos níveis 

glicêmicos destas pacientes. 

Neste estudo houve uma redução estatisticamente significante da glicemia de jejum 

aos 30 e 60 dias de tratamento com a farinha da casca do maracujá. Uma possibilidade de 

explicação para o efeito obtido seria a presença de fibras neste alimento, principalmente a 

pectina, a qual forma misturas de consistência viscosa (formação de géis) que podem alterar o 

tempo de esvaziamento gástrico, aumentar a saciedade e retardar o tempo de absorção dos 

carboidratos simples. Desta forma, ajuda a normalizar os níveis de insulina e da glicose 

sanguínea (GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008). Por outro lado, este gel é ainda 

capaz de formar complexo com os sais biliares aumentando a excreção do colesterol, podendo 
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ser usada para o tratamento ou prevenção de DCV, obesidade, dislipidemias e DM2 

(GALISTEO; DUARTE; ZARZUELO, 2008).  

No presente ensaio clínico também foi evidenciada, além da diminuição dos valores 

médios da glicose basal, uma redução significativa nos valores de HbA1c entre o basal e aos 

60 dias. Esses resultados estão de acordo com outros estudos, os quais demonstraram que a 

ingestão de fibras melhora o controle e reduz o risco das complicações crônicas do DM2 

(VENN; MANN, 2004; KOCHAR et al., 2007; MUNTER et al., 2007; GALISTEO; 

DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

A literatura evidencia resultados variáveis acerca dos níveis glicêmicos alcançados 

com a suplementação alimentar através de fibras. Dentre os efeitos terapêuticos de psílio 

(casca das sementes de Plantago ovata) em pacientes com DM2 tratados com glibenclamida e 

restrições dietéticas convencionais, verificou-se uma diminuição de 12,2% na absorção de 

glicose (diferença significativa) e uma redução não significativa na HbA1c (SIERRA et al., 

2002). 

Silva e colaboradores (2005), em seu estudo durante duas semanas sobre o efeito da 

dieta com a fibra do farelo de arroz integral, em pacientes diabéticos em tratamento com 

insulina, agentes hipoglicemiantes ou controlados com dieta, mostraram que o valor médio 

das glicemias de jejum e pós-prandial foi reduzido (p < 0,001) quando submetidos à dieta com 

40g da fibra em estudo. 

Os efeitos da ingestão de uma dieta baseada nos parâmetros recomendados pela 

Associação Americana de Diabetes (ADA), contendo quantidades moderadas de fibras 

dietéticas (total de 24g, sendo 8g de fibra solúvel e 16g de fibra insolúvel), e da ingestão de 

uma dieta com alto teor de fibras dietéticas (50g no total, em iguais proporções) em pacientes 

portadores de DM2, a maioria em uso de medicamento, durante seis semanas, foram avaliados 

e comparados por Chandalia e colaboradores (2000) que verificaram uma diminuição 

significativa (p = 0,04) na concentração média de glicose plasmática e uma leve redução dos 

valores de HbA1c (p = 0,09). 

Nenhuma diferença significante (p = 0,09) na média da glicose basal antes e após três 

meses de suplementação dietética com goma guar em pacientes com DM2 foi encontrada por 

Figueiredo e colaboradores (2006). Todavia, aumentos significativos foram observados (p < 

0,001) nos níveis de HbA1c durante o estudo. Magnoni e colaboradores (2008), estudando o 

efeito em longo prazo (6 e 12 semanas) da suplementação com alto teor de fibras em 
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pacientes diabéticos, não verificaram alterações significativas nos níveis de glicose basal e 

HbA1c (p = 0,056 e 0,569, respectivamente). 

Os efeitos benéficos das fibras solúveis na atenuação da dislipidemia têm sido 

relatados em diversos estudos, tanto em animais (JUNQUEIRA-GUERTZENSTEIN; SABBA 

SRUR, 2002; BEHALL et al., 2004; ARTISS et al., 2006) quanto em humanos 

(CHANDALIA et al., 2000; JENKINS et al., 2005; RAMOS et al., 2007). Todavia, em outros 

estudos, esses efeitos não foram totalmente comprovados; portanto, faz-se necessário um 

aprofundamento maior sobre seus benefícios (GONÇALVES et al., 2007).  

Considerando o perfil lipídico, não foi observada redução dos níveis de colesterol total 

e LDL-c nos pacientes ao longo deste estudo, entretanto, houve redução nos níveis de TG e 

aumento do HDL-c nos mesmos. Este aumento deve ter ocorrido devido à diminuição dos 

valores de TG, uma vez que o aumento das concentrações plasmáticas destes induz alterações 

morfológicas nas partículas de HDL-c, tornando-as menores e mais densas. Sendo assim, com 

a redução dos TG, as partículas de HDL-c apresentam menor propensão a clareamento, 

aumentando os níveis circulantes delas. 

Mercanlingil e colaboradores (2007), em seu trabalho avaliando o efeito de dietas 

enriquecidas com avelã (β-sistosterol e fibras solúveis) sobre os níveis do colesterol total e 

suas frações, em homens hipercolesterolêmicos, verificaram que, após oito semanas, houve 

redução do TG e aumento do HDL-c, sem diminuição do colesterol total e do LDL-c.  

A fórmula utilizada para o cálculo do índice de RI, HOMA RI, baseia-se no princípio 

de que, para um determinado nível de glicose, os níveis de insulina refletem a sensibilidade à 

insulina de um modo geral. A maioria dos trabalhos que utilizam o índice HOMA são ensaios 

terapêuticos que o usam como uma das medidas de desfecho, a qual se mostrou efetiva 

(OLIVEIRA; SOUZA; LIMA, 2005). No entanto, a falta de valores de referência exatos tem 

sido uma limitação para a prática clínica (RADIKOVA, 2003). 

A medida da RI e da capacidade funcional das células beta ganhou maior interesse a 

partir dos trabalhos de Reaven (1988) quando denominou de síndrome de RI a coexistência de 

hipertensão, DM2, dislipidemia e obesidade. A partir disso, passou-se a aventar a relação 

direta entre RI e risco cardiovascular, mesmo em indivíduos ainda sem alterações da 

tolerância à glicose (OLIVEIRA; SOUZA; LIMA, 2005).  

Alguns estudos têm relatado que fibras dietéticas melhoram a sensibilidade à insulina 
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em pessoas diabéticas e não-diabéticas (HANAI et al., 1997; ANDERSON et al., 1999; 

SIERRA et al., 2001; SIERRA et al., 2002) bem como em modelos de animais experimentais 

(SONG et al., 2000). A pesquisa em ratos espontaneamente hipertensos com predisposição ao 

AVC sugere que suplementação com a fibra solúvel psílio efetivamente previne a resistência à 

insulina pelo aumento do conteúdo do GLUT-4 na membrana plasmática do músculo 

esquelético sem ativação da via da PI3-cinase (SONG et al., 2000). Uma hipótese para este 

aumento, segundo Park e colaboradores (1998), seria que uma série de ácidos graxos 

estimularia o receptor γ ativado pelo proliferador de peroxissomo (PPARγ) cuja ativação 

aumenta o conteúdo de GLUT-4 em adipócitos. Portanto, de acordo com estas considerações, 

é provável que ácidos graxos de cadeia curta, tais como ácidos propiônico e butírico, os quais 

resultam da fermentação anaeróbica bacteriana de fibra dietética solúvel no cólon 

(CUMMINGS; ENGLYST, 1987), aumentem o GLUT-4 muscular via PPARγ (SONG et al., 

2000). 

É importante salientar que, apesar de nenhum mecanismo óbvio que justifique os 

efeitos benéficos de fibras insolúveis ter sido descrito, o consumo das mesmas melhora a 

sensibilidade à insulina em todo o corpo (WEICKERT et al., 2005). A ingestão destas fibras 

dentro da recomendação diária (MARLETT; MCBURNEY; SLAVIN, 2002) 

significativamente acelerou a resposta à insulina, um efeito que foi associado com um 

aumento mais rápido nos valores ativos pós-prandiais do hormônio incretina peptídeo 

insulinotrópico dependente de glicose (GIP), enquanto o GLP-1 não foi afetado (GALISTEO; 

DUARTE; ZARZUELO, 2008). Diferentemente, fibras dietéticas solúveis, tais como, 

oligofrutose têm sido descritas por aumentar a secreção de GIP e a concentração de GLP-1 

(KOK et al., 1998; CANI; DEWEVER; DELZENNE, 2004; CANI et al., 2005). Estes efeitos 

em curto prazo não parecem ser influenciados pela fermentação colônica. Desta forma, 

estudos em longo prazo, com a inclusão de indivíduos com metabolismo danificado da 

glicose, deveriam ser realizados com o intuito de confirmar estes achados, bem como outras 

técnicas utilizando modelos animais poderiam ser estudadas com a finalidade de elucidar os 

mecanismos envolvidos nos efeitos de ambas fibras solúveis e insolúveis na sensibilidade à 

insulina e o papel desenvolvido pelos hormônios incretinas em tais mecanismos (GALISTEO; 

DUARTE; ZARZUELO, 2008). 

Outro mecanismo que pode explicar o efeito de fibras dietéticas na sensibilidade à 

insulina é a atenuação da resposta glicêmica à ingestão de carboidratos através da ação física 
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das mesmas no intestino, onde tendem a retardar a absorção dos nutrientes (POTTER et al., 

1981; JENKINS; JENKINS, 1985). A redução da concentração de glicose sérica diminui a 

quantidade de insulina necessária à captação da mesma; no decorrer do tempo, a redução da 

concentração de insulina no ambiente pode resultar numa regulação para cima dos receptores 

de insulina da superfície celular aumentando, assim, a sensibilidade à insulina (SONG et al., 

2000). 

Keenan e colaboradores (2002), em seu estudo com pacientes hipertensos e 

hiperinsulinêmicos de ambos os gêneros, reportaram melhora da sensibilidade à insulina 

quando do consumo de fibras solúveis em sua dieta. De forma semelhante, os achados do 

presente estudo também mostraram diminuição na RI, sugerindo um aumento em sua 

sensibilidade, aos 60 dias da suplementação (p = 0,005). Efeitos benéficos significativos da 

ingestão diária de fibras solúveis e insolúveis (25g cada) durante seis semanas foram 

observados, visto que promoveram uma diminuição da insulina em pacientes portadores de 

DM2 sob tratamento farmacológico para a referida patologia não alterado durante o estudo 

(CHANDALIA et al., 2000). Enquanto os valores de insulina deste estudo permaneceram 

inalterados na população total ao longo do tempo estabelecido. Em relação aos gêneros, 

verificou-se uma diminuição nos seus valores no gênero masculino, ao passo que no feminino 

não houve alteração. 

Tambascia e colaboradores (2000) estudando pacientes com graus elevados de 

resistência à insulina, como é observado na obesidade, mostraram nenhum nível de 

intolerância à glicose devido à grande habilidade de secretar insulina, levando a um estado de 

hiperinsulinemia compensatória. Os autores utilizaram o método HOMA para estudar a 

relação entre a RI (HOMA RI) e função da célula β (HOMA Beta) em 347 pacientes com SM 

que foram diagnosticados como normais, intolerantes à glicose e com DM2 através da TOTG. 

Verificaram que os valores de HOMA RI aumentavam enquanto os de HOMA Beta 

diminuíam nos pacientes com DM2 diagnosticada. Este fato indica, portanto, que a habilidade 

da secreção na célula Beta determina a ocorrência ou não de DM2. Desta forma, substâncias 

que atuem na diminuição da resistência à insulina e aumenta a secreção da função da célula 

Beta são relevantes para o tratamento de pacientes com a citada patologia.  

O consumo da farinha da casca do maracujá amarelo nos pacientes com SM e DM2 

resultou em aumento significativo do HOMA Beta tanto de uma maneira geral quanto no 

gênero masculino e feminino durante o tempo estabelecido, à medida que ocorreu uma 
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diminuição da RI, especialmente no gênero feminino. Vistos juntos, estes achados são 

consistentes com o consumo benéfico de fibras para reduzir DM2, DCV e mortalidade. RI 

pode ser um antecedente comum às doenças crônicas, pois ela é conhecida por aumentar 

acentuadamente o risco de DM2 e pode ser a base da SM que envolve homeostase da glicose 

prejudicada, obesidade, HA, dislipidemia e hipofibrinólise. 

Diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, a ingestão da farinha rica em fibra 

(pectina) sugere efeito favorável na sensibilidade à insulina durante o período de oito semanas 

nos adultos com SM. Estes efeitos podem reduzir os riscos das complicações crônicas do 

DM2. Apesar de triagens maiores e mais longas serem necessárias para confirmar estes 

resultados e elucidar os mecanismos envolvidos, as evidências baseadas na literatura são 

suficientes para encorajar o consumo aumentado de alimentos ricos em fibras dietéticas. 
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Os resultados deste ensaio clínico em uma população de portadores de SM e DM2, no 

município de Campina Grande – PB, que avaliou o efeito da suplementação com a farinha da 

casca do maracujá amarelo, permite-nos concluir que: 

• Não foi evidenciada alteração estatisticamente significante nos valores de peso corporal e 

IMC. 

• A análise bioquímica revelou diminuição significativa nos níveis de glicose em jejum; 

hemoglobina glicada e RI.  

• Houve redução significativa nos valores de CA, apesar de não ter atingido medidas 

satisfatórias.  

• Foi verificada redução nos valores médios de PAS e PAD estatisticamente significante. 

• Ocorreu decréscimo nos níveis de TG plasmáticos. 

• Foi observado aumento nos valores de HDL-c em ambos os gêneros, fazendo com que os 

valores alcançassem à normalidade. 

• Os valores de colesterol total e LDL-c não foram alterados ao longo da pesquisa. 

Estes resultados sugerem que utilização de produtos naturais, como a farinha da casca do 

maracujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) pode servir como alimento com 

propriedade de saúde na luta contra a RI; porém, pesquisas adicionais são necessárias para 

definir sua validade, tendo em vista que a terapia farmacêutica possui um papel significativo 

no tratamento da resistência à insulina, quando associada a outros hábitos de vida saudáveis. 
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A farinha da casca do maracujá amarelo (rica em pectina) exerceu benefícios clínicos 

em quase todas as anormalidades envolvidas na SM, uma vez que reduziu a glicose basal e 

hemoglobina glicosilada, os TG, a CA e a HA. Melhorou a sensibilidade à insulina e 

aumentou os níveis de HDL. Considerando os numerosos tipos e fontes de fibras dietéticas e 

suas diferentes propriedades físico-químicas e fisiológicas, é extremamente difícil estabelecer 

quais mecanismos predominam nos efeitos benéficos exercidos pelas fibras dietéticas na SM. 

Neste estudo clínico de fase II, através do método de HOMA, foi verificada 

diminuição da RI, sugerindo que a fibra solúvel presente na farinha da casca do maracujá 

regule muitos dos distúrbios metabólicos envolvidos nesta síndrome pelos diferentes 

mecanismos ligados a sua capacidade de formação de gel e sua fermentabilidade no cólon. 

Esta estratégia dietética detém grande promessa e parece ser benéfica em alguns 

aspectos. Apesar de mais estudos clínicos serem necessários para firmemente estabelecer a 

relevância e o envolvimento das fibras dietéticas na prevenção e tratamento dos componentes 

da SM, a recomendação do consumo de dietas com alto teor de fibras para as populações 

pertencentes a grupos de risco parece adequada e representaria um método simples e não-

invasivo para a redução dos fatores de risco metabólicos que contribuem para a SM. 

No entanto, um melhor entendimento dos mecanismos bioquímicos pelos quais cada 

tipo de fibra dietética deve regular o metabolismo da glicose e lipídico e os fatores hormonais 

envolvidos, tais como as incretinas GLP-1 e GIP, é decisivo para reforçar estratégias 

nutricionais na prevenção e tratamento do englobamento de desordens da SM.  

Um esquema simplificado dos efeitos e possíveis mecanismos da farinha da casca do 

maracujá amarelo (rica em pectina) está representado na Figura 5, os quais necessitam de 

estudos adicionais para melhor elucidação. 
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Figura 5 – Efeitos e possíveis mecanismos da pectina na obesidade central e resistência à 
insulina envolvidos na SM. 

PPARγ: receptor γ ativado pelo proliferador de peroxissomo; GLUT 4: transportador de glicose do tipo 4; GIP: 
hormônio peptídeo insulinotrópico dependente de glicose; GLP-1: peptídeo-1 do tipo glucagon. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Obtenção e análises químicas e físicas da farinha da casca do maracujá 
amarelo 

 
Obtenção da farinha da casca do maracujá amarelo 
 
• Lavagem e desinfecção - inicialmente os frutos foram selecionados, descartados os 

impróprios para consumo. Depois foram imersos por 15 minutos em solução contendo 0,1% 

de detergente. Em seguida ficaram mergulhados em solução contendo 150 ppm de cloro 

residual livre (CRL). Após 15 minutos, a CRL foi avaliada pelo método colorimétrico do 

DPD (N,N-dietil-p-fenileno diamina). O pH da água clorada foi ajustado para 6 com ácido 

clorídrico comercial. Finalmente, os frutos lavados e desinfectados foram enxaguados em 

água declorada. 

 

• Obtenção da casca - após lavagem, os frutos foram cortados ao meio com o auxílio de 

facas de aço inoxidável para a retirada da polpa e semente. As cascas obtidas foram cortadas 

manualmente em pequenos pedaços. 

 

• Desidratação - o material cortado foi desidratado em estufa onde o ar aquecido a 55 ± 

5°C era insuflado a uma velocidade constante. O término da desidratação era considerado 

quando o material apresentasse residual de umidade entre 5 a 6%, o qual foi verificado 

gravimetricamente. 

 

• Obtenção da farinha - o material desidratado foi transformado em farinha com auxílio de 

um moinho de facas e acondicionado em sacos plásticos com alta impermeabilidade ao 

oxigênio atmosférico.  

 

Análises químicas e físicas da farinha  

Foram determinados umidade, nitrogênio total, glicídeos redutores, glicídeos não 

redutores, amido, fibra insolúvel / fibra solúvel/ fibra total, extrato etéreo total (IAL, 1985), 
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resíduo mineral fixo (A.O.C.S., 1998) e proteína total (Sabaa-Srur; Guertzenstein,1999). 

Quadro 7 – Composição da farinha das cascas do maracujá amarelo. 
 

Componentes Percentual (g/100g) 
Umidade 7,97 

Resíduo mineral fixo 4,25 

Extrato etéreo total 0,45 

Proteína total 6,95 

Glicídeos redutores 6,04 

Glicídeos não redutores 0,30 

Amido 5,68 

Pentoses - 

Carboidratos totais 12,02 

Fibra insolúvel  36,80 

Lignina - 

Fibra solúvel  21,53 

Pectina 21,00 

Fibra alimentar total 58,33 

Fonte: Sabaa-Srur & Guertzenstein, 1999. 
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética 

 

 

  Andamento do projeto - CAAE - 0146.0.133.000-07  

Título do Projeto de Pesquisa 

Passiflora edulis f. flavicarpa deg. cv AMARELO: UM ALIMENTO COM PROPRIEDADE DE SAÚDE 
PARA PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 Passiflora edulis f. flavicarpa deg. cv AMARELO: UM 
ALIMENTO COM PROPRIEDADE DE SAÚDE PARA PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 Passiflora 
edulis f. flavicarpa deg. cv AMARELO: UM ALIMENTO COM PROPRIEDADE DE SAÚDE PARA 
PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 Passiflora edulis f. flavicarpa deg. cv AMARELO: UM ALIMENTO 
COM PROPRIEDADE DE SAÚDE PARA PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2  
 

Situação 
Data Inicial no 
CEP 

Data Final no 
CEP 

Data Inicial na 
CONEP 

Data Final na 
CONEP 

Aprovado no CEP  18/07/2007 
12:03:07  

22/11/2007 
10:20:02  

  
 

   

Descrição Data Documento Nº do Doc Origem 
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List)  
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12:03:07  

Folha de Rosto 0146.0.133.000-07  CEP  

1 - Envio da Folha de Rosto 
pela Internet  

13/07/2007 
12:50:43  Folha de Rosto FR147435  Pesquisador 

3 - Protocolo Aprovado no 
CEP  

22/11/2007 
10:20:02  

Folha de Rosto 0146.0.133.000-07  CEP  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 
PROF. DELBY FERNANDES DE MEDEIROS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (DOUTORADO) EM PRODUTOS 

NATURAIS E SINTÉTICOS BIOATIVOS 
 

A Síndrome Metabólica (SM) constitui um grave problema de saúde pública por sua 

alta prevalência na população, suas complicações, mortalidade, altos custos financeiros e 

sociais envolvidos no tratamento e deterioração significativa da qualidade de vida. É 

caracterizada pela agregação de fatores predisponentes para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, atribuído principalmente à presença de resistência à insulina, que congrega 

diversos componentes, dentre eles, obesidade central, Diabetes Mellitus tipo 2, elevação da 

pressão arterial e dislipidemia. 

Uma abordagem terapêutica primária para a prevenção e tratamento desta síndrome 

envolve mudanças no estilo de vida. Dentre as modificações dietéticas, a ingestão de fibra 

dietética poderia ter um importante papel no controle da SM através de diferentes mecanismos 

relacionados as suas fontes dietéticas, propriedades estruturais químicas e físicas específicas 

ou fermentabilidade no intestino. De acordo com todas essas variáveis, a participação dos 

diferentes tipos de fibras dietéticas tem sido relatada no controle do peso corporal, na 

homeostase da glicose e lipídica, na sensibilidade à insulina e na regulação de muitos 

marcadores inflamatórios envolvidos na patogênese da SM. 

A farinha da casca do maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) é rica em 

pectina, uma fibra solúvel que parece ser particularmente benéfica no que diz respeito ao seu 

papel no controle de muitos dos distúrbios metabólicos envolvidos na SM. Portanto, a mesma 

será o objeto deste estudo para sua avaliação como propriedade de saúde em pacientes 

portadores de distúrbios metabólicos. 

A pesquisa intitulada “Uso de Passiflora edulis f. flavicarpa Deg. em portadores de 

Síndrome Metabólica com Diabetes Mellitus tipo 2” seguirá normas propostas pela portaria nº 

116/96 da Vigilância Sanitária e pelas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) envolvendo pesquisa em seres humanos e seguirá ainda a resolução nº 18/19 da 
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ANVISA que estabelece diretrizes básicas para a análise de comprovação de propriedade 

funcional e ou de saúde direcionadas aos alimentos. 

A farinha da casca do maracujá será fornecida pelo pesquisador aos voluntários, os 

quais deverão ingerir 30g do produto alimentício de origem vegetal em estudo, ao longo do 

dia, por oito semanas consecutivas. Para ingestão desse produto, os voluntários deverão 

adicioná-lo à alimentação. 

As avaliações clínicas e laboratoriais serão realizadas pelo próprio pesquisador 

gratuitamente, as quais deverão ser agendadas antes da primeira administração da farinha e 

aos 30 e 60 dias. 

O responsável pela pesquisa poderá ser solicitado a qualquer momento para 

esclarecimentos. 

O voluntário poderá abandonar a pesquisa a qualquer tempo se assim desejar. Os 

resultados serão publicados em revistas científicas e os nomes dos participantes serão 

mantidos em segredo. A participação na pesquisa será voluntária e gratuita e não haverá 

nenhuma forma de indenização. 

 

Eu, _____________________________________________________________ me considero 

satisfeito com as explicações dos pesquisadores e concordo em participar da pesquisa. 

 

Campina Grande, ____________de_______________de____________ 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

______________________________________________________ 

Testemunha (em caso de analfabeto) 

 

______________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

 

Endereço do Pesquisador Responsável: Rua Peregrino de Carvalho, 105 – Centro – Campina 

Grande – PB         CEP: 58100-500 

Telefones para contato: (83) 3321-3320/ 8861-1252 
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APÊNDICE B – Termo de Compromisso do Pesquisador 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 
PROF. DELBY FERNANDES DE MEDEIROS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (DOUTORADO) EM PRODUTOS 

NATURAIS E SINTÉTICOS BIOATIVOS 
 
 

Por este termo de responsabilidade, nós, abaixo-assinados, autora e orientanda da 

pesquisa intitulada Uso de Passiflora edulis f. flavicarpa Deg. em portadores de Síndrome 

Metabólica com Diabetes Mellitus tipo 2, esclarecemos que obtivemos todas as informações 

necessárias para a realização dessa pesquisa. Assumimos cumprir fielmente as diretrizes 

regulamentadoras emanadas da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS e 

suas Complementares, outorgada pelo Decreto nº 93833, de 24 de janeiro de 1987, visando 

assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, ao(s) sujeito(s) da 

pesquisa e ao Estado, e a Resolução/UEPB/CONSEPE/10/2001 de 10/10/2001. 

Reafirmamos, outrossim, nossa responsabilidade indelegável e intransferível, 

mantendo em arquivo todas as informações inerentes à presente pesquisa, respeitando a 

confidencialidade e sigilo das fichas correspondentes a cada sujeito incluído na pesquisa, por 

um período de cinco anos após o término desta. Apresentaremos semestralmente e sempre que 

solicitado pelo CCEP/UEPB (Conselho Central de Ética em Pesquisa/ Universidade Estadual 

da Paraíba), ou CONEP (Conselho Nacional de Ética em Pesquisa) ou, ainda, as Curadorias 

envolvidas na presente estudo, relatório sobre o andamento da pesquisa, comunicando ainda 

ao CCEP/UEPB, qualquer eventual modificação proposta no supracitado projeto. 

 

    Campina Grande, ____ de ______________ de ______. 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

                    Autor(a) da Pesquisa                                                      Orientanda 
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APÊNDICE C – Solicitação do local para realizar a pesquisa 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 
PROF. DELBY FERNANDES DE MEDEIROS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (DOUTORADO) EM PRODUTOS 

NATURAIS E SINTÉTICOS BIOATIVOS 
 
 
 

Ilma. Sra. Diretora do Serviço Municipal de Saúde 

 

 

Solicitamos a V.S. para realizar a pesquisa Uso de Passiflora edulis f. flavicarpa 

Deg. em portadores de Síndrome Metabólica com Diabetes Mellitus tipo 2, no Serviço 

Municipal de Saúde, que funciona como uma policlínica municipal. Informamos que esta 

pesquisa contribuirá para melhoria da qualidade de vida dos usuários cadastrados no 

Programa de Hipertensão e Diabetes Mellitus e também poderá ser expandido para outras 

unidades fortalecendo a Assistência Farmacêutica Municipal.  

 

 

 

 

Campina Grande, ____ de ______________ de ______. 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

                    Autor(a) da Pesquisa                                                      Orientanda 

 
 

 
 


