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Abstract
Cardiovascular disease is considered the leading cause of death in the world and is associated with dyslipidemia, 

a disorder considered a mortality risk independently of cardiovascular diseases. It is known that nutritional strategies 
are of utmost importance to prevent disease onset and to minimize its progression and associated consequences. Animal 
studies show that the isolated rice protein can have a positive impact on the lipid profile by increasing the fecal excretion 
of cholesterol, altering the metabolism of hepatic cholesterol, improving antioxidant profile and glucose profile. These 
results indicate a first evidence of the potential of isolated rice protein on dyslipidemia. However, studies in humans are 
scarce or nonexistent, which indicates the need for clinical trials to investigate the efficacy and safety of this administration.

Keywords: rice protein, hypercholesterolemia, lipid profile.

Resumo
A doença cardiovascular é considerada a principal causa de morte do mundo, sendo associada às dislipidemias, 

distúrbio considerado um risco de mortalidade independentemente das doenças cardiovasculares. É conhecido que 
estratégias nutricionais são de extrema importância para prevenir o início da doença e para minimizar sua progressão e 
consequências associadas. Estudos em modelo animal mostraram que a proteína isolada do arroz pode ter um impacto 
positivo no perfil lipídico por aumentar a excreção fecal do colesterol, alterar o metabolismo do colesterol hepático, 
melhorar o perfil antioxidante e o perfil glicídico. Estes resultados indicam uma primeira evidência do potencial da 
proteína isolada do arroz sobre a dislipidemia. No entanto, estudos em humanos são escassos ou inexistentes, o que 
aponta a necessidade da realização de ensaios clínicos para a averiguação da eficácia e segurança de sua administração.

Palavras-chave: proteína do arroz, hipercolesterolemia, perfil lipídico.

Isolated rice protein: scientific perspectives to treatment of 
dyslipidemia

Proteína isolada do arroz:
perspectivas científicas para
o tratamento de dislipidemias
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Perfil das doenças cardiovasculares 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
a doença cardiovascular é a principal causa de 
morte no mundo, perfazendo 30% das mortes 
globais, taxa praticamente idêntica à encontrada 
no Brasil. Mais de 80% das mortes por doenças 
cardiovasculares ocorrem em países de média e 
de baixa renda1. 

A fisiopatologia dos eventos cardiovasculares 
está relacionada com a aterosclerose, que se associa 
diretamente com hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, obesidade, processo inflamatório 
crônico e dislipidemias2. 

As dislipidemias são caracterizadas como 
alterações nos níveis sanguíneos dos lipídeos 
circulantes. A hipercolesterolemia, por sua vez, 
é reconhecida como o maior risco independente 
das doenças cardiovasculares, por conseguinte, a 
manutenção de um perfil lipídico adequado pode 
prevenir o início ou a progressão das doenças 
cardiovasculares3. 

Assim, muitas drogas foram desenvolvidas com 
a finalidade de reduzir esses riscos; no entanto, 
já é conhecido que a dieta adequada pode estar 
relacionada à prevenção dessa condição, bem como 
à melhora dos riscos causados pela progressão da 
doença, sendo que a terapia nutricional deve ser a 
primeira conduta a ser adotada nesses casos4.

Alguns estudos já evidenciam que certos 
alimentos podem ser interessantes na dieta de 
pacientes em risco. O controle da ingestão e o tipo 
de fonte alimentar de macronutrientes podem gerar 
benefícios a esses pacientes. 

Desta forma, justifica-se a importância de 
estratégias nutricionais para minimizar os efeitos 
adversos decorrentes das dislipidemias sobre 
a qualidade de vida da população. Estudos em 
modelos animais têm indicado efeitos promissores 
da proteína de arroz sobre a dislipidemia, sendo 
evidências iniciais para futuros ensaios clínicos 
em humanos.

Proteína de arroz 

As proteínas representam os macronutrientes 
que estão presentes em maior quantidade nas 
células e são essenciais para o crescimento, 
construção muscular, ação enzimática, transporte, 
armazenamento e defesa, dentre outras funções. 
São encontradas em proporções variáveis nos 
alimentos de origem vegetal ou animal e se diferem 

pela composição de aminoácidos e características 
físico-químicas5.

Recentemente, algumas evidências têm 
mostrado que as proteínas de origem vegetal 
podem exercer função antioxidante, antitumoral 
e hipocolesterolemiante, sendo a proteína da soja 
a mais estudada6.

O arroz é um dos principais alimentos 
consumidos no mundo, principalmente na 
população asiática7. No Brasil, o arroz desempenha 
papel importante como componente da dieta 
básica, sendo o alimento mais consumido depois 
do feijão, com média de consumo diário per capita 
de 160,3 g/dia8,9.

Além de ser considerado uma importante fonte 
de carboidrato, fornece proteínas, vitaminas e 
minerais. Possui conteúdo proteico interessante, 
por apresentar aminoácidos essenciais10, sendo 
8% de leucina. A proteína isolada do arroz ainda 
possui baixa alergenicidade11.

Ação hipocolesterolêmica da proteína 
isolada do arroz 

Alguns estudos evidenciam o uso da proteína 
isolada do arroz na melhora do perfil lipídico, com 
a redução do colesterol. Os estudos mostraram que 
a melhora do perfil lipídico está associada com 
aumento da excreção fecal do colesterol, alterações 
no metabolismo do colesterol hepático e melhora 
no perfil antioxidante. Além do perfil lipídico, essas 
alterações também podem estar associadas com a 
melhora do perfil glicídico.

Em 2009, estudo realizado em modelo animal 
mostrou que a hipercolesterolemia pode ser 
modificada com a ingestão de proteína de arroz, 
devido à excreção dos ácidos biliares e à redução 
do ciclo entero-hepático do colesterol12.

Mais recentemente, em outro estudo realizado 
em animais induzidos a hipercolesterolemia pela 
dieta, a administração de proteína isolada do arroz 
por 4 semanas mostrou resultado significante com 
relação à redução de colesterol total. Os autores 
sugeriram que esses efeitos no perfil lipídico 
estão associados à melhora da excreção fecal de 
colesterol13. Os peptídeos residuais resultantes da 
baixa digestibilidade da proteína do arroz podem 
ter a capacidade de se associar aos ácidos biliares, 
suprimindo a sua absorção e, assim, aumentando 
a excreção fecal14,15.

Em 2013, Yang et al.16 mostraram que a proteína 
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isolada do arroz possui efeito hipocolesterolêmico 
devido à inibição da absorção do colesterol 
na fase adulta. A proteína de arroz aumentou 
significantemente a expressão genética da enzima 
colesterol 7-alfa hidrolase, enquanto que a ação 
da enzima acetilCoA colesterol aciltransferase 2 
foi significantemente suprimida em ratos adultos.

Com relação ao perfil antioxidante, Cai et al.17 

mostraram em seu estudo com ratos adultos que o 
efeito hipocolesterolêmico atribuído à proteína de 
arroz pode ocorrer devido à indução da resposta 
antioxidante e depressão dos danos oxidativos. 
Eles observaram que, tanto em dietas hiperlipídicas 
quanto em dietas normolipídicas, houve aumento 
de enzimas antioxidantes (superóxido dismutase, 
catalase, glutationa peroxidase, glutationa redutase) 
pelo estímulo ocasionado pelo acréscimo de 
proteína de arroz na dieta.

Ao analisarem outros parâmetros relacionados 
à síndrome metabólica, Ronis et al.18, após 
induzirem a síndrome metabólica em ratos 
pela dieta, administraram a proteína isolada de 
arroz e verificaram que esta terapia melhorou a 
homeostase dos lipídeos e da glicose, devido à 
ativação de receptores ativados por proliferadores 
de peroxissoma (PPARs).

Um estudo realizado com homens treinados 
(n=24) teve por objetivo avaliar a composição 
corporal e a recuperação pós-exercício com a 
suplementação de 48g de proteína isolada do 
arroz ou whey protein (diluídos em 500ml de 
água) durante 8 semanas em dias de treinamento 
de resistência. Os resultados indicaram uma 
melhora dos parâmetros avaliados, mas não houve 
diferenças entre os dois tipos de suplementação11. 
Vale ressaltar que apesar deste estudo não ter sido 
realizado com o objetivo de verificar melhora no 
perfil lipídico dos participantes, é o único ensaio 
clínico envolvendo a suplementação de proteína 
isolada do arroz em humanos. Sobre a dosagem, 
ainda é necessário considerar que os indivíduos 
participantes do estudo eram praticantes de 
atividade física, fato que pode exigir necessidades 
nutricionais diferenciadas. Assim, é importante a 
realização de mais ensaios clínicos para  melhor 
avaliação das dosagens e efeitos para a população 
dislipidêmica.

Conclusão 

Com base no exposto, a proteína isolada 
de arroz, devido às suas características e ao 
conteúdo proteico interessante, pode ser um 
coadjuvante terapêutico em potencial em quadros 

de dislipidemias, bem como em outros parâmetros 
relacionados à síndrome metabólica. 

No entanto, é importante ressaltar que os 
estudos ainda são escassos e realizados em 
modelos animais, sendo ainda inexistentes ensaios 
clínicos sobre o impacto da proteína de arroz 
em parâmetros lipídicos humanos. Desta forma, 
os dados permanecem inconclusivos quanto 
à eficácia e segurança desse alimento nessas 
condições; todavia, os resultados encontrados são 
promissores, indicando possíveis efeitos benéficos 
que a proteína isolada de arroz pode exercer: sobre 
a fisiopatogenia da dislipidemia.

É necessária a realização de ensaios clínicos com 
delineamento prospectivo, randomizado, duplo-
cego e placebo-controlado para a determinação 
da dose-efeito e melhor avaliação da segurança e 
dos possíveis efeitos metabólicos para a população 
dislipidêmica.
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