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Efeito do néctar de camu-camu 

(Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh)  

sobre o perfil  lipídico e a glicemia de

de adultos normocolesterolêmicos

Effect of camu-camu nectar (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) on 
lipidic profile and glycemia of normocholesterolemic adults

Resumo

As doenças crônicas não transmissíveis vêm aumentando consideravelmente, representando atualmente um dos mais importantes problemas de saúde 
pública. Nesse cenário, as medidas preventivas ocupam lugar de destaque, devendo ser combinadas orientações para a redução das doenças cardiovasculares, 
como por exemplo o incentivo a uma alimentação saudável, rica em frutas e hortaliças. A região Amazônica é detentora de diversas espécies vegetais 
que possuem alto potencial para aproveitamento industrial e que podem contribuir com a saúde da população, dentre as quais encontra-se o camu-camu, 
um fruto que se destaca pelo seu notável teor de vitamina C. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do néctar de camu-camu 
(Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) nos níveis séricos de colesterol, triglicerídeos e glicose em adultos. Participaram da pesquisa 17 indivíduos adultos 
normocolesterolêmicos. Após a seleção da amostra, os indivíduos foram distribuídos em dois grupos: grupo intervenção (GI), que recebeu néctar de 
camu-camu, e grupo controle (GC), que recebeu vitamina C sintética, ambos na concentração de 500 mg de ácido ascórbico, durante 15 dias. Foram 
realizados exames bioquímicos no início e ao final da intervenção com a finalidade de verificar as possíveis interferências no colesterol total e frações, 
glicemia e triglicerídeos. Após quinze dias de consumo do néctar de camu-camu, o GI apresentou uma redução de 4,0% no valor médio de colesterol total. 
No grupo GC o valor médio inicial de colesterol encontrado foi de 145 mg/dl e final de 148 mg/dl. Em relação às concentrações de HDL-colesterol, não 
se observou diferença significativa entre os tratamentos (p>0,05), independentemente do tipo de intervenção, porém o GC apresentou uma tendência de 
11% no aumento de HDL-colesterol. Quanto à concentração plasmática de LDL-colesterol foi observada no GI uma redução de 2,4%, e no GC houve um 
aumento de 10,8%. A pesquisa mostrou uma tendência à diminuição dos níveis de triglicerídeos em ambos os grupos, apresentando uma redução de 10,2% 
para o GI e 25,8% para o GC. A concentração de glicose apresentou uma redução de 2,4% para o GI e um aumento de 10,8% para o GC. Conclui-se que 
a ingestão do néctar de camu-camu apresentou resultado mais eficiente quando comparado à vitamina C sintética. A dose de 500 mg de vitamina C pode 
ser estabelecida como referência para futuros estudos em indivíduos hipercolesterolêmicos ou que tenham uma inadequação do consumo dessa vitamina.

Palavras-chave: Fruto amazônico; perfil lipídico; ácido ascórbico.

Abstract

Chronic noncommunicable diseases are increasing considerably, currently representing one of the most important public health problems. In this scenario, 
preventive measures occupy a prominent place where guidelines for reducing cardiovascular disease should be combined, such as encouraging healthy 
eating habits, rich in fruits and vegetables. The Amazon region has several vegetative species that have high potential for industrial use and that can 
contribute to the health of the population, among which is camu-camu, a fruit that stands out for its remarkable vitamin C content. Thus, the present 
study aimed to evaluate the effect of camu-camu (Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh) nectar on serum cholesterol, triglyceride and glucose levels in 
adults. Seventeen normocholesterolemic adult individuals participated in this research. After sample selection, the subjects were divided into two groups: 
intervention group (GI) receiving camu-camu nectar and control group (GC) receiving synthetic vitamin C, both at a concentration of 500 mg ascorbic 
acid for 15 days. Biochemical tests were performed at the beginning and at the end of the intervention in order to verify possible interferences in total 
cholesterol and fractions, glycemia and triglycerides. After 15 days of camu-camu nectar consumption, GI showed a 4.0% reduction in the mean total 
cholesterol value. In the GC group, the average initial cholesterol value found was 145 mg/dl and the average final value was 148 mg/dl. Regarding 
HDL-cholesterol concentrations, no significant difference was observed between treatments (p> 0.05), regardless of the type of intervention, but the GC 
showed a tendency of 11% to increase HDL-cholesterol. Regarding the plasma concentration of LDL-cholesterol, a reduction of 2.4% was observed in 
GI, and in the GC there was an increase of 10.8%. The research showed a trend of triglyceride levels decrease in both groups, with a reduction of 10.2% 
for GI and 25.8% for GC. Glucose concentration decreased 2.4% for GI and 10.8% for GC. In conclusion, the ingestion of camu-camu nectar was more 
efficient when compared to synthetic vitamin C. The 500 mg dose of vitamin C may be established as a reference for future studies in individuals with 
hypercholesterolemia or who have inadequate consumption of this vitamin.

Keywords: Amazonian fruit; lipid profile; ascorbic acid.
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A
Introdução

Atualmente, o estado de saúde das populações 
tem melhorado consideravelmente devido às 
modificações que vêm ocorrendo na sociedade. 
Entretanto, as doenças crônicas não transmissíveis 
vêm aumentando consideravelmente, representando 
hoje um dos mais importantes problemas de saúde 
pública1.

Dentre os fatores de risco considerados de 
maior relevância para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares destacam-se o fumo, 
a hipertensão arterial, a dislipidemia, o diabetes 
mellitus, alguns hábitos relacionados ao estilo 
de vida, como dieta rica em calorias, gorduras 
saturadas, colesterol e sal, consumo de bebida 
alcoólica, obesidade e sedentarismo2,3.

Nesse cenário, as medidas preventivas ocupam 
lugar de destaque, devendo ser combinadas 
orientações para a redução das doenças 
cardiovasculares. Assim, ganha importância uma 
proposta de alimentação saudável, com dietas que 
estejam ao alcance da sociedade como um todo e 
que tenham um impacto sobre os mais importantes 
fatores relacionados às várias doenças. Aumentar 
o consumo de frutas e hortaliças regionais é um 
exemplo de proposições que preenchem esses 
requisitos4.

A região Amazônica é detentora de uma 
enorme biodiversidade de frutos com potencial 
econônico e nutricional, dentre os quais 
encontra-se o camu-camu (Myrciaria dubia 
(Kunth) McVaugh), também conhecido como 
caçari, araçá-d’água ou sarão, caracterizado 
principalmente pelo seu alto teor de ácido 
ascórbico, que supera significativamente frutas 
cítricas como limão e laranja (50 a 60 vezes 
mais). Devido a esse recurso, o camu-camu é de 
grande interesse a ser explorado nas indústrias 
alimentícia e farmacêutica5.

Esses frutos são caracterizados como globosos 
de superfície lisa e brilhante, com 2 a 4 cm de 
diâmetro e peso médio de 8,4 g, coloração 
variando de vermelho-escuro a púrpuro-negro 
quando maduros. Possuem de uma a quatro 
sementes por fruto, sendo o mais comum de 
duas a três, reniformes, elipsoides, cobertas com 
malha de fibrila6. 

Na Amazônia peruana, Alvarado-Vertiz (1969) 
e Gutierrez-Ruiz (1969) relataram o consumo do 
camu-camu na forma de sucos, geleias, sorvetes 
e balas. Uma das alternativas para a utilização 
desse fruto é na forma de néctar, uma bebida 
natural, nutritiva, pronta para o consumo e de 
fácil processamento7. Nesse contexto, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar o efeito 
do néctar de camu-camu (Myrciaria dubia) 
sobre o perfil lipídico e a glicemia de adultos 
normocolesterolêmicos.

Materiais e métodos

Obtenção do néctar de camu-camu

Foram utilizados frutos de camu-camu 
maduros, procedentes da fazenda Yurican, 
localizada no km 100 da Rodovia AM-010, no 
município de Rio Preto da Eva, Amazonas. Os 
frutos foram encaminhados ao Laboratório de 
Alimentos e Nutrição do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), onde foram 
submetidos a processo de seleção, lavagem 
em água corrente e potável, sanitização com 
hipoclorito na proporção de 200 ppm por 30 
minutos e enxágue em água corrente e potável. 
Posteriormente, os frutos foram processados em 
despolpadeira previamente higienizada, para 
obtenção do néctar. Este foi armazenado em 
sacos plásticos de 1 kg, devidamente etiquetados 
e congelados à temperatura de -18oC, até o 
momento da utilização.

Seleção da amostra

Para a seleção da amostra, ao início do estudo 
aplicou-se um questionário contendo perguntas 
relacionadas aos critérios de elegibilidade. Após 
esse procedimento foi realizada a avaliação 
antropométrica e bioquímica. 

Para a avaliação nutricional por meio da 
antropometria foram aferidas medidas de peso 
e altura segundo as recomendações da OMS8, 
utilizando-se balança digital da marca InBody®, 
modelo R20, com capacidade de pesagem de 
até 150 kg e precisão de 100 g e estadiômetro 
adulto com escala máxima de 200 cm e precisão 
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de 0,1 cm. Os materiais foram acomodados em 
local firme e reto, e as medidas foram coletadas 
com o indivíduo ereto, descalço e portando 
o mínimo de roupas e objetos possível. Para a 
verificação da estatura foi assegurado, ainda, que 
o indivíduo estivesse com a cabeça posicionada 
de modo a formar um ângulo de 90º com a linha 
do horizonte. 

A classificação do estado nutricional foi 
realizada pelo cálculo do Índice de Massa 
Corpórea (IMC), que utiliza o peso em quilos 
dos indivíduos e o quadrado de sua altura em 
metros, sendo expresso em kg/m². Os pontos 
de corte para atribuição da classificação do 
estado nutricional segundo esse indicador são 
os estipulados pela OMS8, que preconiza como 
normais ou eutróficos os indivíduos que possuam 
IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m², com baixo peso os 
indivíduos com IMC igual ou inferior a 18,4 kg/
m², com sobrepeso aqueles com IMC entre 25 e 
29,9 kg/m² e com obesidade aqueles com IMC 
superior a 30 kg/m².

A avaliação da composição corporal foi 
realizada utilizando-se aparelho de bioimpedância 
elétrica da marca InBody®, modelo R20, que 
mede os índices de gordura e água corporal 
por meio de uma corrente elétrica de baixa 
intensidade. O indivíduo foi orientado para estar 
em jejum de no mínimo 4 horas e posicionar-
se ereto no aparelho, com os pés descalços e 
segurando com ambas as mãos o “bastão” de 
corrente elétrica, estando o aparelho posicionado 
em local reto e firme. Com os índices de gordura 
e água corporal gerados pela bioimpedância 
elétrica foi possível estimar os percentuais de 
massa gorda e massa magra de cada participante 
da pesquisa e classificá-los de acordo com os 
valores preconizados para adultos pelo National 
Health and Nutrition Examination Survey III 
(NHANES III)9.

A coleta de sangue, antes e ao final da 
intervenção, foi efetuada via punção venosa em 
um dos braços do indivíduo, estando este sentado 
e em jejum de pelo menos oito horas. Foram 
coletados 5 ml de sangue por meio de seringa 
estéril descartável, e o procedimento foi realizado 
por um profissional treinado (bioquímico). Por 
meio do material sanguíneo coletado foram 

procedidas análises bioquímicas de glicemia, 
colesterol total e frações e triglicerídeos, em 
autoanalisador bioquímico da marca Mindray® 
modelo BS 120. Para a realização dos testes 
foram utilizados kits de reagentes específicos 
para cada tipo de exame da marca Dialab®.

O projeto obteve aprovação do Comitê de 
Ética da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM).

Grupos de estudo

Após análise dos questionários utilizados na 
seleção da amostra, os indivíduos que atenderam 
aos critérios de elegibilidade foram distribuídos 
em dois grupos para o início da intervenção. Foi 
solicitado aos voluntários que não modificassem 
seus hábitos de alimentação ou de atividade 
física, quando houvesse, durante todo o período 
experimental.

O primeiro grupo, grupo intervenção (GI), 
recebeu 50 ml de néctar de camu-camu durante 
o período de 15 dias consecutivos. O segundo 
grupo, grupo controle (GC), recebeu o ácido 
ascórbico sintético misturado em água e sucralose 
na mesma proporção do néctar de camu-camu. 
Ambos os grupos receberam diariamente 
aproximadamente 500 mg de vitamina C.

Armazenamento de informações e análise 
dos dados

Todos os dados coletados foram preenchidos 
manualmente no questionário do estudo pelos 
pesquisadores, no momento da coleta. Os 
questionários foram identificados pelo nome 
do participante e por um código numérico 
a ele atribuído. Além dos questionários 
impressos, todas as informações coletadas foram 
armazenadas em planilhas do Microsoft Excel.

Foram consideradas como desfecho as 
variações nos níveis séricos de glicemia, 
colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol 
e triglicerídeos após a intervenção. Os resultados 
foram analisados por protocolo de intervenção 
(todos os participantes do estudo). Foi procedida 
análise descritiva da amostra e verificação da 
diferença entre as médias de todos os desfechos 
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por meio do Teste t de Student, com nível 
de confiança de 95% e probabilidade de 5% 
(p<0,05), utilizando-se o programa estatístico 
Instat.

Resultados e Discussão

Iniciaram o estudo 20 indivíduos, no entanto, 
durante o desenvolvimento e em razão da 

desistência de alguns voluntários, o estudo 
encerrou com a participação de 17 indivíduos do 
gênero feminino.

Os dados clínicos dos indivíduos voluntários 
mostraram que os valores iniciais das variáveis 
estudadas nos grupos não apresentaram nenhuma 
diferença estatisticamente significativa entre 
elas, demonstrando satisfatória homogeneidade 
entre os grupos (Tabela 1).

Tabela 1. Dados clínicos dos indivíduos pertencentes aos grupos de estudo.

Variáveis
Idade (anos)
Peso (kg)
Altura (m)
IMC (kg/m2)
Gordura corporal (%)
Glicemia de jejum (mg/dl) 
Colesterol total (mg/dl)
LDL-colesterol (mg/dl)
HDL-colesterol (mg/dl)
Triglicerídeos (mg/dl)

GI* (n=9)
24,0 ± 2,78
58,0 ± 8,92
1,61 ± 5,19
22,0 ± 3,33
29,0 ± 7,75
81,0 ± 7,37

149,0 ± 22,59
88,0 ± 18,18 
48,0 ± 9,42

68,0 ± 22,63

GC* (n=8)
25 ± 5,64

59,0 ±12,39
1,57 ± 6,19
24,0 ± 3,57
33,0 ± 6,97
74,0 ± 5,51

145,0 ± 26,0
87,3 ± 22,40
41,0 ± 13,67
85,0 ± 47,43

p-valor**
0,5015
0,7673
0,1911
0,3906
0,3505
0,0548
0,7662
0,9537
0,2920
0,3934

*Valores expressos em média ± desvio padrão; GI – grupo intervenção; GC – grupo controle
** Valores maiores que 0,05 não representam diferença estatisticamente significativa

Após quinze dias de consumo do néctar de 
camu-camu, o GI apresentou uma redução de 
4,0% no valor médio de colesterol total. No grupo 
que consumiu ácido ascórbico sintético (GC) o 
valor médio inicial de colesterol encontrado foi 
de 145 mg/dl e final de 148 mg/dl, porém não 
houve diferença significativa entre os grupos 
de estudo (Figura 1). Entretanto, o grupo que 
recebeu a vitamina C provida pelo néctar de 
camu-camu demonstrou maior efeito na redução 
do colesterol total quando comparado ao grupo 
que recebeu a vitamina C na forma sintética. 

Na análise individual do GI, 78% da amostra 
estudada apresentou uma redução do colesterol 
total após o consumo de 50 ml/dia de néctar 
de camu-camu, sendo a diminuição máxima de 
14,5% (Figura 2). 

No estudo realizado por Schwertz et al.10, a 
ingestão do suco de camu-camu apresentou efeito 
modulador do perfil lipídico em ratos. Dentre as 
doses de suco utilizadas, a 10 ml.kg-1 foi a que 
apresentou melhor resposta sobre o perfil lipídico 

dos ratos, reduzindo o colesterol total e o LDL-
colesterol.

McRae e Richardson11 relataram que, para 
populações hipercolesterolêmicas (> 280 mg/
dl), a vitamina C é capaz de atingir diminuições 
nos níveis de colesterol total no soro quando 
em comparação com outros suplementos 
nutricionais.

Em uma pesquisa com oito indivíduos de idade 
média de 26 anos, foi encontrada uma redução de 
8,26% nos níveis séricos de colesterol total após 
o consumo de 1000 mg de vitamina C sintética 
durante o período de quatro semanas12.

McRae13, após meta-análise de treze ensaios 
controlados e randomizados, evidenciou que 
a suplementação de pelo menos 500 mg de 
vitamina C durante o período de quatro semanas 
pode resultar numa diminuição significativa 
nos níveis de colesterol total, LDL-colesterol 
e triglicerídeos. No entanto, foi observado um 
aumento não significativo nos níveis de HDL-
colesterol.
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Figura 1. Concentração plasmática de colesterol total entre os grupos intervenção (GI) e controle 
(GC) nos períodos de 0 e 15 dias.

Figura 2. Concentração plasmática de colesterol total dos indivíduos do grupo intervenção (GI) nos 
períodos de 0 e 15 dias.

Letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,005).

Em relação às concentrações de HDL-
colesterol, não se observou diferença significativa 
entre os tratamentos (p>0,05), independentemente 
do tipo de intervenção, porém o GC apresentou 
uma tendência de 11% no aumento de HDL-
colesterol (Figura 3).

Após a intervenção, houve uma redução 
de 4,1% nos níveis de HDL-colesterol no GI 
(Figura 3), resultado contrário ao esperado, tendo 

em vista que alguns estudos epidemiológicos 
demonstraram que a ingestão de vitamica C 
está positivamente correlacionada com as 
concentrações de HDL-colesterol13,14. Entretanto, 
o resultado do GI assemelha-se a estudos 
realizados por Vinson e Jang15 e Gokce et al.16 

onde os níveis de HDL-colesterol também foram 
reduzidos após a suplementação com vitamina C. 
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Figura 3. Concentração plasmática de HDL-colesterol entre os grupos intervenção (GI) e controle 
(GC) nos períodos de 0 e 15 dias.

Figura 4. Concentração plasmática de LDL-colesterol entre os grupos intervenção (GI) e controle 
(GC) nos períodos de 0 e 15 dias.

Letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,005).

Letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,005).

Quanto à concentração plasmática de LDL-
colesterol foi observado no GI uma redução 
de 2,4%, e no GC houve um aumento de 
10,8%, porém esses valores não se diferenciam 
estatisticamente (Figura 4). 

Rezaian et al.14 realizaram um estudo 
com cento e vinte indivíduos, sem doença 
cardiovascular conhecida, com 50 anos e mais, 
que foram distribuídos aleatoriamente em 
quatro grupos. Cada grupo foi posteriormente 
randomizado para receber vitamina C, vitamina 
E, combinação de vitaminas C e E e grupo 
placebo, durante 75 dias. Em comparação com 

o grupo placebo, houve uma redução bastante 
significativa nos níveis séricos de colesterol 
total e LDL-colesterol em todos os grupos de 
tratamento (p <0,001), tendo como conclusão 
que as vitaminas antioxidantes C e E ou sua 
combinação podem efetivamente reduzir o 
colesterol e os níveis de LDL-colesterol em 
indivíduos idosos saudáveis. Tais resultados 
demonstram que independente do estágio de 
vida o consumo de vitamina C é benéfico, pois 
promove resultados satisfatórios em relação ao 
perfil lipídico.
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A presente pesquisa apresentou uma tendência 
à diminuição dos níveis de triglicerídeos em 
ambos os grupos, apresentando uma redução de 
10,2% para o GI e 25,8% para o GC (Figura 5). 
Embora não encontrada diferença significativa 
entre os grupos de estudo (p>0,05), os resultados 

da pesquisa corroboram com os achados por 
Shidfar et al.17 onde os triglicerídeos também 
apresentaram redução após a administração de 
500 mg de vitamina C por mais de 10 semanas 
em pacientes com hiperlipidemia.

Figura 5. Concentração plasmática de triglicerídeo entre os grupos intervenção (GI) e controle (GC) 
nos períodos de 0 e 15 dias. 

Figura 6. Concentração plasmática de glicose entre os grupos intervenção (GI) e controle (GC) nos 
períodos de 0 e 15 dias. 

Letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,005).

Letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,005).

A concentração de glicose apresentou uma 
redução de 2,4% para o GI e um aumento 
de 10,8% para o GC, porém sem diferença 
significativa entre os grupos (p>0,05) (Figura 
6). Os resultados encontrados no GI deste 
estudo estão de acordo com dados publicados 
anteriormente que demonstraram redução na 
glicemia após o consumo de vitamina C18,19.

Em estudo realizado por Ganesh et al.20, 35 
indivíduos receberam 500 mg de vitamina C 
durante doze semanas e obtiveram uma redução 
significativa da glicemia de jejum, tendo como 
conclusão que a suplementação com ácido 
ascórbico para indivíduos diabéticos pode 
proporcionar um meio simples de prevenção e 
melhoria das complicações do diabetes. 
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Apesar de os resultados encontrados no 
presente estudo serem estatisticamente não 
significantes, qualquer pequena alteração pode 
ter efeitos benéficos na incidência de doenças 
coronarianas, especialmente pela ausência de 
toxicidade quando a suplementação de vitamina 
C não ultrapassa o limite recomendado. 

Em 1991, o estudo Multinational Monitoring 
of Trends and Determinants in Cardiovascular 
Disease, realizado em populações europeias, 
mostrou significante associação inversa entre 
níveis plasmáticos de vitamina C e mortalidade 
por doenças cardiovasculares21. 

Outra meta-análise com sete estudos do tipo 
coorte, que relacionaram a ingestão de vitaminas 
antioxidantes e a sua suplementação com as 
doenças cardiovasculares em adultos, mostrou 
que a suplementação de vitamina C (mediana 
de ingestão juntamente com suplementação de 
756 mg/dia) obteve resultado positivo quanto à 
prevenção de doença cardiovascular22.

Pesquisa realizada por Cobbold et al.23 
demonstra que a suplementação diária com uma 
mistura de vitamina C e de outros nutrientes 
antioxidantes pode reduzir a peroxidação 
lipídica, o que sugere que os antioxidantes 
podem ser úteis para doentes com uma história 
de doença cardiovascular. Os autores sugerem, 
também, que a vitamina C pode, de fato, ser 
ainda mais benéfica do que outros antioxidantes 
normalmente utilizados na protecção contra a 
oxidação lipídica. 

Fiates et al.24 ressaltam que, atualmente, 
grande parte da ingestão diária de vitamina 
C deve-se ao consumo de sucos artificiais 
enriquecidos com essa vitamina, que possuem 
elevado teor de açúcares e conservantes, não 
sendo recomendados em uma dieta balanceada e 
saudável. Neste sentido, o néctar de camu-camu 
apresenta-se como uma excelente opção para 
composição da alimentação diária, tendo em 
vista seu valor nutricional, em particular como 
fonte de ácido ascórbico e flavonoides.

Não há evidência de pesquisas randomizadas, 
controladas e com número suficiente de 
indivíduos adultos que demons¬trem a prevenção 
de eventos relacionados à aterosclerose por 
meio da suplementação medicamentosa com 
antioxidantes. Portanto, a IV Diretriz Brasileira 
sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 
de 2007 não aconselha a suplementação, mas 

sim o consumo de dieta balanceada com frutas, 
verduras e legumes25. 

Segundo Vinson e Jang15, o consumo de 
suco de frutas cítricas junto com a vitamina C 
pode aumentar a capacidade da vitamina C 
para combater a oxidação lipídica e promover 
a redução nos níveis de lipídios no sangue. 
Enquanto ricos em vitamina C, os sucos de frutas 
cítricas contêm também compostos conhecidos 
como flavonoides, e essa combinação pode ser 
mais vantajosa do que o consumo de qualquer 
agente isolado para promoção da saúde. 

Segundo Singhal et al.26, todas as vitaminas 
antioxidantes e frutas podem diminuir 
significativamente os níveis de peróxidos lipídicos 
e carga oxidante em pacientes coronarianos. No 
entanto, as frutas são a melhor escolha, pois 
também modificam favoravelmente o perfil 
lipídico. Em pesquisa realizada com adultos que 
apresentavam doença cardiovascular, durante 
30 dias, os referidos autores evidenciaram 
que no grupo que recebeu frutos houve uma 
diminuição significativa do colesterol total e de 
LDL-colesterol e aumento do HDL-colesterol (p 
<0,01).

Embora o tamanho da amostra do presente 
estudo seja pequena e a duração curta, o valor dos 
resultados encontrados não pode ser descartado. 
No entanto, estudos com maiores amostragem e 
período de duração, juntamente com a avaliação 
de outros parâmetros bioquímicos, podem render 
resultados mais significativos de forma a elucidar 
o exato papel da vitamina C no perfil lipídico.

Conclusão

O grupo de adultos normocolesterolêmicos 
que ingeriu néctar de camu-camu apresentou 
redução nos níveis de colesterol total, LDL-
colesterol, triglicerídeos e glicose, enquanto 
o grupo que recebeu ácido ascórbico sintético 
apresentou redução somente nos níveis de 
triglicerídeos. A dose de 500 mg de vitamina C 
pode ser estabelecida como referência para futuros 
estudos em indivíduos hipercolesterolêmicos 
ou que tenham uma inadequação do consumo 
desta vitamina. O consumo de néctar de camu-
camu, assim como de frutas em geral, deve ser 
incentivado, pois oferece efeito benéfico à saúde 
e prevenção de doenças.
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