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Ingestão de
oleaginosas e
saúde humana:
uma abordagem
científica
Nuts intake and human health: a scientific approach
Resumo
Dentre as estratégias nutricionais para prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis inclui-se
aumentar a ingestão de ácidos graxos insaturados, antioxidantes e outros compostos bioativos, além de reduzir a
ingestão de gordura saturada. Evidências apontam que as oleaginosas trazem benefícios à saúde por minimizar o
risco de desenvolvimento de doenças ateroscleróticas, hipertensão, diabetes, câncer, hipercolesterolemia e síndrome
metabólica. Assim, o objetivo desta revisão é apresentar resultados de estudos que incluam em seus protocolos ingestão
de amêndoa, amendoim, avelã, macadâmia e pistache. Ensaios clínicos indicam que as oleaginosas possuem efeito
protetor ao incremento ponderal mesmo quando há aumento da ingestão energética. Apesar de serem escassos os estudos
que avaliam a digestibilidade e biodisponibilidade dos ácidos graxos presentes nas oleaginosas, pode-se verificar que
parte das calorias que estas fornecem é eliminada nas fezes. Ademais, como poucos estudos avaliam o metabolismo
energético, não há como concluir se estes também constituem mecanismos pelos quais as oleaginosas exercem seus
efeitos metabólicos. Resultados sugerem que as amêndoas e o amendoim podem elevar o gasto energético de repouso. As
oleaginosas apresentam efeitos favoráveis à redução do colesterol total, LDL-c, triglicerídeos e dos índices aterogênicos,
além de elevar a concentração de HDL-c. Em relação a pressão arterial, glicemia e insulinemia, parece que as oleaginosas
não produzem grandes impactos, tampouco parece haver grandes efeitos sobre o processo inflamatório subclínico. Por
outro lado, os efeitos destas sobre os marcadores oxidativos são amplos. A influência da ingestão de oleaginosas sobre
marcadores inflamatórios e oxidativos, hormônios relacionados ao balanço energético e da homeostase glicêmica devem
ser investigados em estudos futuros.
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Abstract
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Nutritional strategies for preventing and treating chronic diseases include the increment in dietary intake of
unsaturated fatty acids, antioxidants and bioactive components as well as the reduction on intake of saturated fatty
acids. Scientific evidences suggest that nuts intake improves health status by reducing the risk of atherosclerotic diseases,
hypertension, diabetes, cancer and metabolic syndrome development. Thus, this review aims at presenting studies which
included nuts intake, such as macadamia, pistachio, peanut, hazelnut, and almonds. Clinical Trials’ results suggest that
nuts prevent weight gain even when caloric intake increases. Although the lack of studies which evaluate the bioavailability
and digestibility of nuts fatty acids, it is noteworthy that part of their calories is eliminated in the feces. Moreover, few
studies have evaluated the nuts effects on energy metabolism, thus it is not possible to conclude if energy metabolism is
one of the mechanisms by which nuts exert their beneficial effects. However, studies suggest that almonds and peanuts
can increase the resting energy expenditure. Nuts can improve blood lipids profile by reducing total cholesterol, LDL-c,
triglycerides and atherogenic index, as well as increasing HDL-c concentration. On the other hand, nuts intake does
not seem to play an important role on the regulation of blood pressure, glycemia and insulinemia. Besides, they have
little effect on inflammatory process. Yet, nuts intake seems to have great effects on oxidative biomarkers. Therefore,
more studies are needed to verify the influence of nuts on inflammatory and oxidative biomarkers, hormones related to
energy balance and glucose homeostasis.
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Introdução
A incessante busca por estratégias para prevenção
e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis,
incluindo a obesidade e síndrome metabólica, tem levado
pesquisadores a avaliar o efeito da ingestão de alimentos
específicos no controle metabólico e do peso corporal.
Evidências sugerem que dietas que incluem oleaginosas
apresentam benefícios à saúde, uma vez que estas
sementes contribuem para a melhoria do perfil lipídico e
de antioxidantes da dieta e, consequentemente, para o perfil
lipídico sanguíneo e marcadores do estresse oxidativo e
de inflamação.1-8
Sugere-se que a ingestão das oleaginosas possa
contribuir para a redução do ganho de peso mesmo com
aumento da ingestão calórica.9 É provável que o controle
do peso esteja relacionado à reduzida bioacessibilidade
dos lipídios nas oleaginosas, uma vez que parte destes é
excretada nas fezes, não sendo, portanto, utilizados como
fonte energética pelo organismo.10-13 Ademais, sugere-se
que o efeito sacietógeno destes alimentos contribui para
a redução da ingestão alimentar.12 Estudos apontam que
as oleaginosas reduzem o risco de desenvolvimento

de doenças crônicas não transmissíveis, ao melhorar o
estado oxidativo e inflamatório dos indivíduos.5,8,9,14-16
A composição química desses alimentos possivelmente
está envolvida no controle metabólico, uma vez que
são ricos em ácidos graxos insaturados e compostos
bioativos como fibras alimentares, tocoferóis, fitoesteróis,
compostos fenólicos, minerais, além do elevado teor de
proteína.3,4,7,9,11,14,15,17,18
Diante do exposto, torna-se importante investigar as
evidências científicas sobre os efeitos metabólicos das
oleaginosas em humanos. Esta revisão sumariza resultados
de estudos com humanos que avaliaram a ingestão de
amêndoa, amendoim, avelã, macadâmia e pistache.

Composição química das oleaginosas
A composição química das oleaginosas a serem
descritas nesta revisão está disposta na Tabela 1. Vale
ressaltar que, embora o amendoim seja uma leguminosa,
frequentemente ele é classificado como oleaginosa, pela
semelhança na composição.4

Tabela 1: Composição química das oleaginosas
Avelã

Macadâmia Pistache

595
2,53
21,06
52,05
21,20
10,9
267
3,83
281
470
712
3,0
3,3
0,0
0,084
0,967
3,553
0,127
53
1,0
23,80

585
1,55
23,68
49,66
21,51
8,0
54
2,26
176
358
658
6,0
3,31
0,0
0,440
0,100
13,53
6,930
145
nd
nd

646
2,52
15,03
62,40
17,60
9,4
123
4,38
173
310
755
0,0
2,5
3,8
0,338
0,123
2,05
0,620
88
61,0
15,28

718
1,61
7,79
76,08
13,38
8,0
70
2,65
118
198
363
4,0
1,29
0,7
0,710
0,087
2,274
0,359
10
nd
0,57

567
1,85
20,95
44,82
29,38
9,9
107
4,03
109
469
1007
6,0
2,34
3,0
0,695
0,234
1,373
1,122
51
259
2,42

nd

nd

0,0

nd

13,2

Fonte: Tabela de composição química dos alimentos, United States Department of Agriculture (USDA) Nutrient Database for
Standard Reference. Disponível em: http://ndb.nal.usda.gov/

Kornsteiner et al.3 encontraram valores diferentes
daqueles apresentados na Tabela 1. Foi verificado que a
macadâmia contém 77,7 g de gordura por 100g de alimento,
seguida do pinhão (71,6%), castanha-do-Brasil (70,2%),
noz (66,6%), avelã (62,5%), amêndoas (59,2%), pistache
(54,3%), amendoim (55%) e da castanha de caju (49,1%).3
Em geral, as oleaginosas apresentam uma proporção ótima

de ácidos graxos insaturados:saturados.4,6,7 Ainda, mais de
75% da gordura das oleaginosas é composta por ácidos
graxos insaturados, sendo que há predominância dos
ácidos graxos monoinsaturados (AGMI), em média 62%
dos ácidos graxos totais.4 Na Figura 1 pode-se visualizar
o perfil lipídico das oleaginosas.
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Amêndoas Amendoim
Energia (kcal)
Água (g)
Proteína (g)
Lipídios Totais (g)
Carboidratos (g)
Fibra Alimentar (g)
Cálcio (mg)
Ferro (mg)
Magnésio (mg)
Fósforo (mg)
Potássio (mg)
Sódio (mg)
Zinco (mg)
Vitamina C (mg)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Folato (µg)
Vitamina A
Vitamina E (mg)
Vitamina K (µg)
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Figura 1: Perfil de ácidos graxos de oleaginosas

AGS: ácidos graxos saturados; AGMI: ácidos graxos monoinsaturados; AGPI: ácidos graxos poli-insaturados.
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Fonte: Adaptado de Yang.19

10

Já está bem estabelecido na literatura que os ácidos
graxos da dieta influenciam diretamente o perfil lipídico
plasmático e que os ácidos graxos saturados (AGS)
têm maior potencial aterogênico e inflamatório.4,6,20 A
substituição isocalórica de AGS por AGPI e AGMI pode
reduzir o colesterol total plasmático e a fração LDL-c.21-23
Evidências sugerem que a substituição de AGS por AGMI
contribui para a melhoria do controle glicêmico e também
para a redução do peso corporal, uma vez que os AGS
possuem maior propensão ao armazenamento no tecido
adiposo, enquanto que os AGMI favorecem a oxidação
de gordura.10,24,25
Entre 3 e 11% da estrutura das oleaginosas é
composta por fibras alimentares (Tabela 1), que podem
contribuir para a redução da resposta glicêmica, além
de apresentarem alto poder de saciedade.10,26-28 Sabe-se
que a ingestão de alimentos com alto poder de saciedade
favorece o controle da ingestão calórica, levando à redução
da sensação de fome entre as refeições.9,10 A proteína
também é um nutriente com alto poder de saciedade, além
de ser o macronutriente que mais eleva a termogênese
induzida pela dieta, a oxidação de lipídios e o gasto de ATP.
Tais fatores podem contribuir para um balanço energético
negativo com maior gasto energético e menor ingestão
alimentar e, portanto, para maior perda de peso.9,10 Em
geral, as oleaginosas apresentam elevado teor de proteína
(8 a 20%) (Tabela 1).
Dentre os compostos fenólicos presentes em
oleaginosas, principalmente na pele de oleaginosas
como amendoim, o resveratrol apresenta propriedades
anti-inflamatórias e antioxidantes e promove a secreção e
a sensibilidade à insulina, inibindo a agregação plaquetária,

além de modular o metabolismo de lipoproteínas e de agir
como antimutagênico.29-32 As procianidinas e catequinas
são potentes antioxidantes que atuam sobre a redução da
peroxidação lipídica e do DNA, da formação de LDL-c
oxidada e de danos cardíacos causados pela oxidação de
ferro e zinco e da apoptose de células beta-pancreáticas
induzida por peróxido de hidrogênio, dentre outras ações.33
Os fitoesteróis apresentam efeitos positivos sobre
a redução do risco para doenças ateroscleróticas por
promoverem redução do LDL-c plasmático.4,34 O teor de
fitoesteróis pode variar de 1096 a 2178,4 mg por grama
de óleo extraído das oleaginosas, sendo que as amêndoas
apresentam maior teor em relação ao amendoim, seguido
da macadâmia, noz e avelã.4 Dentre os fitoesteróis
presentes nas oleaginosas, o beta-sitosterol é o mais
abundante, havendo também elevado teor de campesterol
e stigmaesterol.4 Outro composto antioxidante presente nas
oleaginosas é o tocoferol, que constitui um fator protetor
contra doenças ateroscleróticas, uma vez que pode inibir
a oxidação de LDL-c.3,4 Segundo Maguire et al., o teor
de tocoferóis totais nas amostras de oleaginosas por eles
analisadas varia de 122,3 a 452 mg/g.4

Efeitos metabólicos da ingestão de oleginosas
Amêndoas
Vinte mulheres, com percentual de gordura médio
de 34%, consumiram uma porção de 345 kcal/dia de
amêndoas. Após 10 semanas de intervenção, o peso e
a composição corporal, o energético de repouso, gasto
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em que 27 indivíduos hiperlipidêmicos consumiram,
por quatro semanas, lanches isoenergéticos (423 kcal/
dia) compostos por 73 g de amêndoas ou um muffin
(integral com baixo teor de AGS) ou 36,5 g de amêndoas
+ ½ muffin.8,16,36 Verificou-se que a perda de peso foi
significativa apenas no grupo com metade da dose de
amêndoa comparado ao controle (muffin).8,16 Aqueles
que consumiram 73 g/dia apresentaram redução de 9,4%
do LDL-c (p=0,018) e de 12,0% na razão LDL-c:HDL-c
(p<0,001), enquanto que o grupo que consumiu a metade
da dose dessa oleaginosa apresentou menor redução,
porém significativa, em ambos os parâmetros (p<0,001).
O grupo controle não apresentou alteração significativa
no perfil lipídico sanguíneo. Por outro lado, não houve
diferença significativa da glicemia, insulinemia e no índice
de resistência insulínica.36
É importante ressaltar que, no estudo de Jenkins
et al., 36 a dosagem de peptídeo-C na urina de 24
horas, um marcador de secreção de insulina, reduziu
significativamente nos tratamentos contendo amêndoas.
Ademais, o grupo que consumiu somente amêndoa
reduziu significativamente a concentração sérica de
marcadores oxidativos (LDL-oxidada, malondialdeído e
isoprostano urinário) comparado ao controle.8,16 Todavia,
as concentrações séricas de vitamina A, de alfa e gamatocoferol e de óxido nítrico não foram alteradas com os
tratamentos (p>0,05).8,16
Os resultados dos estudos com amêndoas indicam que,
apesar de não promover redução ponderal e tampouco
alterar o gasto energético e a utilização de substratos
energéticos, a sua ingestão pode contribuir para a redução
do risco para doenças cardiovasculares por reduzir o
colesterol total, o LDL-c e a secreção de insulina e por ser
um alimento com potente ação antioxidante. Os resultados
quanto à alteração na concentração sanguínea de tocoferol
e a redução de marcadores de inflamação e de estresse
oxidativo ainda são controversos e requerem mais estudos.

Amendoim
Quinze indivíduos eutróficos participaram de estudo
em crossover conduzido por Alper e Mattes, em que
505 kcal em amendoim foram ingeridas diariamente.10
A ingestão de amendoim, substituindo parte das calorias
da dieta, não promoveu alteração no peso e composição
corporal. Entretanto, verificou-se aumento significativo
do gasto energético de repouso (11%) após 19 semanas
de ingestão de amendoim sem que houvesse alteração da
termogênese induzida pela dieta.10
Alper e Mattes37 deram continuidade ao estudo e
observaram redução de 17% nos triglicerídeos sanguíneos
após a ingestão de amendoim como substituto de parte
das calorias da dieta (p<0,05). Não houve alteração
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energético total e a termogênese induzida pela dieta
não apresentaram alterações significativas. Verificou-se
redução do coeficiente de digestibilidade da dieta (p<0,05),
que leva em consideração as calorias ingeridas e calorias
fecais. Após a intervenção, foi observado um aumento
de 21,6% na concentração plasmática de alfa-tocoferol
(p<0,05).11 Desta forma, conclui-se que o consumo de
amêndoas, mesmo que contribua para o aumento da
ingestão calórica, não promove aumento ponderal. Em
um estudo conduzido por Fraser et al.,6 oitenta e um
adultos de ambos os sexos consumiram amêndoas, ad
libitum, por 6 meses. Durante o período de consumo não
houve alteração significativa no peso, mesmo havendo
aumento significativo da ingestão calórica, e tampouco
no gasto energético de repouso e utilização de substratos
energéticos.6 Tais resultados vão de encontro àqueles do
estudo apresentado anteriormente. Vale ressaltar que a
média diária de consumo de amêndoas neste estudo foi
de 54,3 g (320 kcal) e que não houve prescrição de dieta
e tampouco aconselhamento nutricional.6
A análise do perfil lipídico sanguíneo dos participantes
do estudo de Fraser et al. foi publicada em estudo mais
recente. Entre os indivíduos com sobrepeso e obesidade
não houve redução significativa dos triglicerídeos, do
colesterol total (CT) e LDL-c, mas as razões LDLc:HDL-c e CT:HDL reduziram significativamente.7 Por
outro lado, em eutróficos, a redução não foi significativa
somente no TG e HDL-c. Foi verificada, ainda, redução
no TG entre indivíduos com hipertrigliceridemia (p<0,05).
Entre aqueles com o LDL-c inicial superior a 128 mg/dL
houve melhoria no CT, LDL-c e nas razões LDL-c:HDL-c
e CT:HDL-c.7 Em outro estudo, a alteração no padrão
dietético, com ingestão diária de amêndoa associada à
redução da ingestão de gordura de origem animal e troca
de óleos por óleo de amêndoa, promoveu redução no
colesterol total e no LDL-c (p<0,001), sem alteração no
HDL-c em 26 adultos.35
Dezoito indivíduos com hipercolesterolemia moderada
participaram de um estudo tipo crossover conduzido por
Damasceno et al., em que ingeriram 40% das gorduras
totais da dieta em amêndoas (50 a 75 g de amêndoa por
dia). Verificou-se que, após 4 semanas, o LDL-c reduziu
cerca de 13,4% em relação ao período basal (p<0,001),
assim como houve redução significativa no colesterol
total e na razões CT:HDL-c e LDL-c:HDL-c.15 No
entanto, não foi verificada alteração no peso corporal, na
pressão arterial, na glicemia, na taxa de triglicerídeos e
nos marcadores de inflamação (proteína C-reativa ultra
sensível, molécula de adesão intracelular-1 e molécula de
adesão da célula vascular) e de oxidação (malondialdeído
e LDL-oxidada).15
Três publicações do grupo de pesquisadores de Jenkins
descrevem os resultados de outro estudo tipo crossover,
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significativa do colesterol total e tampouco de suas
frações e razões (p>0,05), assim como os níveis séricos
de homocisteína se mantiveram inalterados.37
Coelho et al. 38 conduziram um estudo com 48
indivíduos, de ambos os sexos, eutróficos e com sobrepeso,
que consumiram, por 8 semanas, milk-shake contendo óleo
de amendoim. Foi observado ganho de peso significativo
entre os indivíduos com excesso de peso, porém 43%
a menor que o esperado. Por outro lado, verificou-se
aumento de 5% no gasto energético de repouso daqueles
com sobrepeso (p<0,01), mas não dos eutróficos (p>0,05).
Ademais, os indivíduos com excesso de peso apresentaram
aumento significativo do HDL-c ao final da quarta semana
de estudo, com redução discreta do LDL-c (p>0,05).38 Os
autores atribuíram este resultado ao perfil lipídico desta
oleaginosa e concluíram que há um potencial efeito do
consumo do amendoim sobre o controle do peso corporal,
uma vez que o ganho de peso foi inferior ao esperado, e
houve aumento do gasto energético em indivíduos com
sobrepeso.
O acréscimo de amendoim na dieta habitual
também melhorou o perfil lipídico de 19 indivíduos
normocolesterolêmicos incluídos em um estudo conduzido
por Lokko et al.39 Neste estudo, a ingestão de 500 kcal/dia
em amendoim por 8 semanas promoveu redução de 7,2%
no colesterol total (p<0,05) e de 20% nos triglicerídeos
(p<0,05), sem que houvesse alteração nas frações HDL-c
e LDL-c e em sua razão.
Cinquenta e quatro homens hipercolesterolêmicos
participaram de um estudo em que 77 g de amendoim
foram adicionados à alimentação diariamente. Após
4 semanas, verificou-se aumento de 6,1 mg/dL no
HDL-c (p<0,001), além de redução significativa nas
razões CT:HDL-C e LDL-c:HDL-c. Houve aumento
da capacidade antioxidante total plasmática (p=0,01), e
redução significativa do índice aterogênico plasmático
(CT:HDL-c).40 Ainda, apesar do aumento da ingestão
calórica, o peso foi mantido.40
Reis et al. avaliaram o efeito do processamento do
amendoim sobre a resposta glicêmica de 13 adultos
eutróficos em um estudo tipo crossover. A área abaixo
da curva para a resposta glicêmica foi significativamente
menor (p=0,002) duas horas após a ingestão de 63 g
de amendoim sem pele torrado e moído, comparado a
uma refeição controle (sanduíche de queijo) e a 63 g de
amendoim cru com pele ou torrado sem pele.26
Em estudo multicêntrico que incluiu 118 adultos
obesos de Gana, americanos e brasileiros, os participantes
foram incluídos em diferentes grupos que consumiram,
por 4 semanas, 56 g de amendoim em uma das seguintes
formas: cru sem sal, torrado sem sal, torrado com sal,
torrado com mel ou em pasta.41 Em todos os grupos houve
aumento significativo do HDL-c sem diferença entre os

tratamentos. As demais frações lipídicas e suas razões não
se alteraram, e tampouco houve diferença entre os grupos.
A ingestão de amendoim também não promoveu alteração
na ingestão alimentar.41
Em suma, a ingestão de amendoim e seus produtos
parece contribuir para a elevação do gasto energético de
repouso, sem que haja alteração no peso e composição
corporal. O aumento da ingestão dos AGMI e AGPI
em detrimento da redução dos AGS da dieta, por meio
do consumo de amendoim, possivelmente favorece o
metabolismo lipídico e glicídico, de forma a reduzir o
risco para doenças crônicas não transmissíveis.

Avelã
Durak et al.42 conduziram um estudo com 30 adultos
que adicionaram avelã diariamente à alimentação na
proporção de 1 g de avelã por kg de peso corporal (média
de 69 g/dia), por 30 dias consecutivos. Foi observado
ganho de peso significativo, porém houve aumento no
HDL-c e redução do colesterol total, do LDL-c e da razão
LDL-c:HDL-c (p<0,005). Ademais, a ingestão de avelã
contribuiu para a redução na concentração plasmática de
malondialdeído (p<0,001) e para o aumento da capacidade
antioxidante total (p<0,001).42
Corroborando esses resultados, a adição diária, por
4 semanas, de 1 g de avelã para cada quilograma de
peso corporal apresentou efeitos positivos sobre o perfil
lipídico e oxidativo de 21 indivíduos normolipidêmicos
no estudo de Yucesan et al.17 Foi verificada redução
significativa do colesterol total, LDL-c e apolipoproteína
A e B, com tendência ao aumento do HDL-c (p=0,086).
Ademais, houve aumento da concentração de alfatocoferol e redução da LDL-ox (p=0,001). Entretanto,
apesar de haver aumento de 20,5% na ingestão calórica
(p=0,005) e de 31,3% na ingestão de gordura (p=0,005),
o peso corporal não se modificou (p=0,166). A ingestão
de avelã não promoveu alterações na concentração
sanguínea de glicose, VCAM-1, inibidor do ativador de
plasminogênio-1 (PAI-1), homocisteína, proteína C-reativa
e endotelina-1.17
Quinze homens hipercolesterolêmicos consumiram
dieta padrão (com baixo teor de gordura e colesterol
e hiperglicídica) por quatro semanas e em seguida
ingeriram, por outras quatro semanas, 40 g/dia de
avelã associados à dieta.43 Embora o peso corporal
dos indivíduos não tenha se alterado durante o estudo,
verificou-se redução significativa da gordura corporal
em relação ao período basal. A ingestão de avelã reduziu
em 31,8% os triglicerídeos (p<0,05) e em 9,2% a
apolipoproteína B (p<0,05), além de elevar em 12,6% o
HDL-c (p<0,05). Ademais, houve redução significativa
nas frações CT:LDL-c e LDL-c:HDL-c. Por outro lado,
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inflamatórios e oxidativos (LDL-ox, VCAM-1, ICAM-1,
interleucina-6).44
A ingestão de avelã parece não alterar o peso, mas
um único estudo apontou que pode haver redução da
gordura corporal. Existem indicativos de efeitos positivos
sobre o perfil lipídico sanguíneo e sobre biomarcadores
inflamatórios e oxidativos. No entanto, ainda há
necessidade de mais estudos que avaliem todos estes
parâmetros.

Macadâmia
Durante 4 semanas, 17 homens hipercolesterolêmicos
ingeriram 15% das calorias diárias em macadâmias (40-90
g/dia).45,46 Houve redução significativa da concentração
plasmática de colesterol total (-3,0%) e do LDL-c
(-5,3%) enquanto que o HDL-c aumentou em 7,9%
(p<0,05).46 A razão CT:HDL-c reduziu significativamente.
Triglicerídeos, ácidos graxos n-6 e n-3 e homocisteína não
se alteraram. Em análises posteriores, verificou-se redução
plasmática do isoprostano-8 (p=0,032) e leucotrieno-B4
(p=0,024) e redução não significativa de troboxano-B2 e
prostaciclina-I2.
Um estudo em crossover foi realizado com 30
indivíduos que seguiram, por um mês, os seguintes padrões
alimentares: americano (37% das calorias em gordura, rica
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não foram verificadas mudanças no colesterol total
(p=0,064), no LDL-c (p=0,448), na glicemia (p=0,063) e
na apolipoproteína A1. A concentração de homocisteína
reduziu significativamente quando comparado ao período
basal.
Os efeitos metabólicos do acréscimo diário de 30
g de avelã moída, fatiada ou inteira na alimentação de
48 adultos hipercolesterolêmicos foram avaliados em
estudo em crossover.18 Não houve diferença entre as
três formas de avelã para as variáveis analisadas, mas
pôde-se observar que o consumo de avelã de todas as
formas aumentou o HDL-c (p=0,023) e alfa-tocoferol
(p=0,005) e reduziu significativamente o colesterol
total, LDL-c, CT:LDL-c e apolipoproteína B100.18 Não
foi verificada alteração no peso.18 Por outro lado, tais
resultados não foram confirmados em estudo em que 30
g de avelã foram consumidas diariamente por indivíduos
hipercolesterolêmicos.44 Dentre os 113 indivíduos, 28
ingeriram avelã junto a um creme de cacau como parte
de uma dieta hipolipídica. Após 4 semanas, o peso não
se alterou, tampouco houve alteração no perfil lipídico
sanguíneo (colesterol total, triglicerídeos, LDL-c, HDL-c,
apolipoproteína B100 e A1) no grupo em que consumiu o
creme puro. Ademais, essa preparação reduziu em 6,8% a
concentração sanguínea de proteína C-reativa (p=0,059),
mas não promoveu alteração nos outros marcadores
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em AGS), normolipídica (30% das calorias em gordura),
suplementada com macadâmia (37% das calorias em
gordura, rica em AGMI).47 A intervenção não alterou o
peso em nenhuma das fases. Comparado à dieta americana,
tanto a dieta normolipídica quanto a dieta com macadâmia
reduziram significativamente o colesterol total e frações.47
Vale ressaltar que os efeitos de cada uma das dietas se
diferem entre homens e mulheres, sendo que a ingestão
de macadâmia reduziu significativamente os triglicerídeos
e HDL-c em homens, mas não em mulheres, comparado
à dieta americana. Adicionalmente, o colesterol total e
LDL-c foram reduzidos significativamente nas mulheres,
mas não nos homens, ao se comparar a dieta contendo
macadâmia com a americana.47
Griel et al.48 realizaram estudo semelhante ao de Curb
et al.47 em que 25 indivíduos ingeriram dieta suplementada
com macadâmia e dieta americana sem macadâmia. Cada
dieta foi seguida por 5 semanas e apresentava 33% de
gorduras totais, sendo a composição lipídica diferente
entre elas (americana com 13% AGS, 11% AGMI e 5%
AGPI; dieta contendo macadâmia com 7% AGS, 18%
AGMI e 5% AGPI).48 A dieta com macadâmia reduziu a
concentração sérica de colesterol total (9,4%) e de LDL-c
(8,9%) comparado à dieta americana (p<0,0001), sendo
esta redução significativa também ao comparar dados
finais com aqueles basais. Ambas promoveram redução
significativa das razões CT:HDL-c e LDL-c:HDL-c
comparado ao basal. Os triglicerídeos não se alteraram.48
Setenta e um indivíduos foram alocados em um dos
três grupos experimentais para avaliar o efeito da ingestão
diária de pães preparados com 10 g de macadâmia, coco ou
manteiga sobre o perfil lipídico sanguíneo. O peso reduziu
significativamente após três semanas de intervenção
no grupo contendo macadâmia, mas não nos demais. A
concentração sérica de colesterol total e LDL-c reduziram
significativamente nos grupos macadâmia e coco, sem que
houvesse alteração do HDL-c. Os ácidos graxos livres e
triglicerídeos séricos, assim como a pressão arterial, não
sofreram alterações.49
Os estudos sugerem que a ingestão de macadâmia pode
contribuir para a melhoria dos marcadores oxidativos.
Devido ao restrito número de estudos, ainda não é possível
estabelecer recomendações para seu consumo regular.

Pistache
Um estudo crossover foi conduzido com 16 voluntários
que ingeriram dieta isenta de pistache e dieta contendo 42
e 84 g/dia de pistache, por três semanas cada. A ingestão
de pistache, em ambas as doses, reduziu significativamente
o LDL-c, todavia esta não foi capaz de alterar colesterol
total, HDL-c e triglicerídeos. A análise fecal indicou que
a ingestão de ambas as doses de pistache aumentaram o

volume, o teor de gordura e de calorias fecais em relação
à dieta sem pistache (p<0,05). Verificou-se, ainda, que
as dietas que continham pistache apresentaram menor
digestibilidade de gordura e maior digestibilidade das
fibras alimentares, comparado à dieta controle (p<0,05).
Os resultados deste estudo indicam que o pistache contém
menos energia metabolizável comparado àquela contida
nos rótulos de alimentos.13
Diferentes doses de pistache também foram testadas
no estudo de Wang et al.,50 em que participaram 90
indivíduos com síndrome metabólica. Após 4 semanas
em dieta recomendada pela American Heart Association
os participantes ingeriram, por 12 semanas, uma das três
dietas experimentais: isenta de pistache, suplementada
com 42 g/dia de pistache ou com 70 g/dia de pistache. Em
todos os grupos não houve alteração no peso, nas medidas
antropométricas e na pressão arterial. Apenas a dieta
contendo 42 g/dia de pistache reduziu significativamente
os triglicerídeos sanguíneos. Não houve alteração na
glicemia e insulinemia de jejum e tampouco no colesterol
total e HDL-c. Apesar de não haver diferença significativa
entre os grupos, comparando os dados finais com os basais,
o LDL-c aumentou significativamente no grupo controle
e no grupo com ingestão de 70 g/dia de pistache. As
transaminases hepáticas (alanina e aspartato) reduziram
com a ingestão de ambas as doses de pistache (p<0,05).50
Duas diferentes doses de pistache foram testadas em
estudo crossover conduzido por Gebauer et al.51 Neste
estudo, 28 indivíduos com elevado LDL-c ingeriram 3
diferentes dietas isoenergéticas por 4 semanas cada. As
dietas consistiam em dieta hipolipídica sem pistache
(controle), dieta com 10% das calorias diárias em
pistache e dieta contendo 20% das calorias diárias em
pistache. O peso não se alterou após o seguimento das três
dietas. A dieta contendo maior dose de pistache reduziu
o colesterol total, LDL-c, apolipoproteína B e A-1 e a
atividade plasmática da enzima estearoil-CoA dessaturase,
comparado às demais dietas (p<0,05). A menor dose de
pistache reduziu o a fração CT:HDL-c em 1% e LDL-c
em 3%, enquanto a maior reduziu tais razões em 8 e 11%,
respectivamente (p<0,05). Ambas promoveram redução
nos triglicerídeos e LDL-c, comparado ao controle
(p<0,05).51
Os efeitos da ingestão diária de pistache, por três
semanas, em substituição a 20% das calorias diárias
foram avaliados em 10 indivíduos hipercolesterolêmicos
no estudo em crossover de Edwards et al.52 A ingestão de
pistache não alterou o peso e a pressão arterial. Entretanto,
houve aumento significativo do HDL-c e redução do
colesterol total (p<0,04), LDL-c (p>0,05), triglicerídeos
(p<0,05) e das razões CT:HDL-c (p<0,01) e LDL-c:HDL-c
(p<0,02).52 Em estudo crossover posterior, Sheridan et al.53
avaliaram a substituição de 15% das calorias diárias por

Dra. Raquel Duarte Moreira Alves, Dra. Viviane Silva Macedo, Dra. Fernanda Fonseca Rocha, Dra. Ana Paula Boroni Moreira, Dra. Neuza Maria Brunoro Costa

Considerações finais
Grande parte dos estudos clínicos apresentados
aqui indica que as oleaginosas possuem efeito protetor
ao incremento ponderal, mesmo havendo aumento da
ingestão energética. Uma limitação dos estudos é que, na
maioria deles, a composição corporal não é avaliada ou
descrita. Tal análise é de suma importância, uma vez que
sabe-se que o tecido adiposo contribui substancialmente
para o pool sanguíneo das citocinas inflamatórias e
hormônios relacionados ao balanço energético. As
oleaginosas, por serem ricas em ácidos graxos insaturados,
podem promover alteração na composição corporal,
mesmo sem alteração do peso.
São escassos os estudos que avaliam a digestibilidade
e biodisponibilidade dos ácidos graxos presentes nas
oleaginosas in vivo, assim como o valor calórico que o
organismo realmente aproveita. Ainda assim, foi possível
verificar que parte das calorias que as oleaginosas
poderiam oferecer é eliminada nas fezes. Portanto, este
é um dos mecanismos pelo qual as oleaginosas exercem
efeito protetor ao ganho de peso.
Poucos estudos avaliam gasto energético, termogênese
induzida pela dieta e oxidação de macronutrientes.
Desta forma, não há como concluir se estes também
constituem mecanismos pelos quais as oleaginosas
exercem seus efeitos benéficos. A princípio, sugere-se
que há incremento no gasto energético de repouso com
a ingestão de amêndoas e amendoim, sem alteração da
termogênese induzida pela dieta. Entretanto, mais estudos

são necessários para confirmar tais resultados, não só
após a ingestão de amendoim como também de outras
oleaginosas.
Quanto ao perfil lipídico plasmático, no geral, as
oleaginosas apresentam efeitos favoráveis à redução
do colesterol total, LDL-c, triglicerídeos e dos índices
aterogênicos, além de elevar a concentração de HDL-c.
Somente um dos estudos apresentados aqui mostrou
redução do HDL-c. Todos os estudos com pistache e
macadâmia que avaliaram o perfil lipídico encontraram
decréscimo do colesterol total e LDL-c. Para as demais
oleaginosas, os resultados são controversos. Os efeitos da
ingestão de oleaginosas sobre a glicemia e insulinemia não
é o foco dos estudos. Dos poucos estudos apresentados,
parece que as oleaginosas não apresentam grandes
impactos sobre estes parâmetros bioquímicos, tampouco
sobre a pressão arterial.
Os biomarcadores do processo inflamatório e oxidativo
também não são amplamente estudados em pesquisas que
avaliam os efeitos da ingestão de oleaginosas. É notório
o efeito positivo das oleaginosas sobre os marcadores
oxidativos, como redução da LDL-ox, após a ingestão
de amêndoas e avelãs. De maneira similar, tem sido
reportada a redução do malondialdeído com o consumo
de pistache e avelã, bem como a melhoria da capacidade
antioxidante promovida pelo consumo de amendoim,
avelã, nozes e pistache. Por outro lado, as oleaginosas
parecem afetar pouco os marcadores inflamatórios. Os
resultados descritos nesta revisão ainda não permitem
conclusões sobre tais parâmetros. Os efeitos sobre o apetite
e hormônios são pouco estudados, e tais variáveis devem
ser mais exploradas em estudos futuros.
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