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Efeito do consumo da farinha de semente de 
uva no perfil lipídico: estudo de caso

Effect of grape seed flour consumption on lipid profile: a case study.

Resumo
As doenças crônicas não transmissíveis estão entre as principais causas de mortalidade no mundo, sendo que as doenças cardiovasculares 
lideram as estatísticas, com uma projeção de 25 milhões de mortes anuais para o ano de 2030. A hiperlipidemia aparece como principal 
alvo e com alto nível de evidência para controle do risco cardiovascular nos guidelines, sendo que as medidas dietéticas têm ganhado 
importância pelos seus efeitos na redução do colesterol total e do LDL-colesterol. O presente estudo avaliou o efeito do consumo da 
farinha de semente de uva no perfil lipídico de um indivíduo hiperlipidêmico. O consumo diário de quarenta gramas desse subproduto 
da uva, rico em fibras e polifenóis, durante trinta dias e como parte da alimentação habitual, sem qualquer outra intervenção dietética 
ou mudança de estilo de vida, promoveu redução de 26% nos níveis de colesterol total e LDL-colesterol.

Palavras-chave: farinha de semente de uva, hipercolesterolemia, LDL-colesterol, polifenóis da uva.

Abstract

The chronic diseases are among the main causes of mortality worldwide, with cardiovascular diseases leading the statistics, with a 
projection of 25 million annual deaths for year 2030. Hyperlipidemia appears as the main target and with high level of evidence for 
cardiovascular risk management in the guidelines, and dietary strategies have gained importance because of their effects in lowering 
LDL- and total cholesterol. This study evaluated the effect of consumption of grape seed flour in the lipid profile of a hyperlipidemic 
volunteer. Daily consumption of forty grams of this byproduct of the grape, high in fiber and polyphenols, for thirty days and as part 
of the usual diet without any other dietary intervention or change in lifestyle, promoted a 26% reduction in total cholesterol and 
LDL-cholesterol levels.

Keywords: grape seed flour, hypercholesterolemia, LDL-cholesterol, grape polyphenols.
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A
Introdução

As doenças crônicas não transmissíveis estão 
entre as principais causas de mortalidade no 
mundo, sendo que as doenças cardiovasculares 
lideram as estatísticas, com uma projeção de vinte 
e cinco milhões de mortes anuais para o ano de 
20301.

Os principais fatores de risco que contribuem 
para as doenças cardiovasculares incluem 
tabagismo, inatividade física, abuso no consumo 
de álcool e alimentação inadequada, devido à 
maior predisposição à alterações metabólicas, 
como aumento da pressão arterial, aumento do 
peso corporal, hiperglicemia e hiperlipidemia2.

Dentre as recomendações para o controle do 
perfil lipídico, as medidas dietéticas aparecem com 
grande relevância pelos seus efeitos na redução do 
colesterol total, LDL-colesterol e triglicerídeos, 
além do aumento do HDL-colesterol3. 

Recentemente, o teor de polifenóis da dieta 
demonstrou efeitos benéficos na função vascular, 
pressão arterial e redução do colesterol total4. 
Nesse sentido, os polifenóis da uva têm se 
destacado em relação à proteção cardiovascular, 
pelas suas ações hipolipemiante5, antioxidante6, 
vasodilatora7, antiagregante plaquetária8 e na 
melhoria da função endotelial9.

Estudos conduzidos em humanos com o 
objetivo de avaliar o efeito do suco de uva e do 
extrato de semente de uva demostraram resultados 
positivos em relação ao perfil lipídico10 e status 
antioxidante11. Porém, os estudos com outro 
subproduto da uva, a farinha da semente, são 
escassos. A farinha de semente de uva é obtida por 
meio da secagem e processamento das sementes, 
obtidas após a extração do suco dos frutos.

Lutterodt et al.12 estudaram a composição 
fenólica, capacidade antioxidante e antiproliferativa 
dos óleos de semente de uva e de suas farinhas 
sem gordura de quatro variedades de frutos. Os 
polifenóis analisados nas farinhas incluíram 
catequina, epicatequina, epigalocatequina galato, 
quercitina, ácido gálico e procianidinas. A 
capacidade antioxidante e o conteúdo fenólico 
total foram muito superiores nas farinhas em 
comparação aos óleos.

Em confluência com esses achados, Ky 
e Teissedre13 verificaram que as sementes 
apresentaram teores mais elevados de polifenóis 
do que as cascas e um maior potencial antioxidante 

em todos os testes.
Por ser um produto rico em fibras, a 

biodisponibilidade dos polifenóis da farinha de 
semente de uva poderia ser questionada. Porém, já 
há evidências de que a ingestão de fibra dietética 
associada a compostos fenólicos por voluntários 
saudáveis promoveu aumento da capacidade 
antioxidante do plasma, demonstrando que esses 
compostos são biodisponíveis quando ingeridos 
por humanos, mas com a ressalva de que as fibras 
podem atrasar a sua absorção14.

Os estudos com a farinha de semente de uva, em 
geral, são escassos, mas as evidências existentes in 
vitro e in vivo demonstram resultados promissores.

In vitro, a farinha de semente de uva da 
variedade chardonnay demonstrou uma alta 
capacidade antioxidante, três a doze vezes 
maior do que farinhas de sementes de outras 
frutas selecionadas, como framboesa, mirtilo e 
cranberry15.

Em ratos sob dieta rica em gordura, a adição de 
10% de farinha de semente de uva na dieta durante 
três semanas promoveu redução do colesterol total, 
VLDL e LDL-colesterol, além da diminuição 
do conteúdo lipídico no fígado em comparação 
aos controles16. Em um trabalho mais recente 
utilizando a mesma metodologia, esses mesmos 
autores verificaram que os efeitos metabólicos 
positivos da farinha de semente de uva estão, em 
parte, relacionados com a modulação da microbiota 
intestinal, que pode regular o metabolismo lipídico 
e de ácidos graxos17.

Em humanos, os ensaios clínicos foram 
realizados com o pó de uva, que pode ser obtido 
do fruto inteiro incluindo as sementes, e não 
especificamente com a farinha da semente de uva. 

Zunino et al.18 realizaram um estudo duplo-cego, 
randomizado, cruzado, durante nove semanas, com 
a participação de vinte e quatro indivíduos obesos. 
O consumo do pó de uva promoveu a redução 
significativa das concentrações plasmáticas de 
LDL-colesterol comparado ao placebo.

Para avaliar os efeitos do pó de uva nos 
marcadores antioxidantes e inflamatórios de 
pacientes em hemodiálise, Janiques et al.19 
conduziram um estudo duplo-cego, randomizado 
e controlado por placebo durante cinco semanas. 
O grupo de dezesseis indivíduos que recebeu o pó 
de uva teve um aumento na atividade da enzima 
antioxidante glutationa peroxidase, e o nível 
de proteína C reativa não aumentou, conforme 
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observado no grupo placebo.
Pela sua composição e benefícios à saúde, tem 

sido de crescente interesse a adição da farinha de 
semente de uva como um ingrediente funcional em 
preparações de alimentos, como o pão20.

Sendo assim, a inclusão da farinha de semente 
de uva no consumo habitual de indivíduos 
hiperlipidêmicos pode constituir uma importante 
medida dietética para o controle dos fatores 
de risco cardiovascular. Além disso, por ser 
um excedente da produção de vinho, suco de 
uva e óleo de semente de uva, a utilização das 
sementes para a produção da farinha contribui 
para o aproveitamento integral da matéria-prima, 
redução de geração de resíduos ambientais e 
sustentabilidade da viticultura21.

O presente estudo avaliou o efeito do consumo 
da farinha de semente de uva no perfil lipídico.

Metodologia

Voluntária do sexo feminino, recrutada 
na cidade de Vinhedo, SP, aceitou participar 
do presente estudo de caso, no qual ingeriu 
diariamente quarenta gramas de farinha de 
semente de uva durante trinta dias, como parte da 
sua alimentação, sendo orientada a manter seus 
hábitos alimentares.

Os critérios de inclusão foram: indivíduo 
adulto, com nível de colesterol aumentado. Os 
critérios de exclusão: gestante, lactante, presença 
de doença crônica associada (diabetes, hipertensão 
ou outra) e uso de medicamento ou suplemento 
para redução do colesterol. 

 A voluntária foi esclarecida sobre os objetivos 
do estudo e assinou o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de 
Ética da Universidade Cruzeiro do Sul. 

A farinha de semente de uva utilizada foi 
fornecida pela empresa Econatura Produtos 
Ecológicos e Naturais Ltda. (Garibaldi, RS) e 
possui a certificação de produção orgânica. 

Análise realizada pelo Laboratório de Análises 
e Pesquisas em Alimentos da Universidade 
de Caxias do Sul determinou a composição 
nutricional da farinha, a qual apresentou 159,21 
Kcal, 28,2% de carboidrato, 8,61% de proteína, 
1,33% de gordura total, 46,26% de fibra alimentar 
total e 3,13 mg de sódio por cem gramas.

A quantificação do teor de polifenóis totais e da 
capacidade antioxidante foi realizada pela mesma 
Universidade, pelo método Folin & Ciocalteau 
e pelo método de degradação do radical estável 
DPPH, respectivamente. O teor de polifenóis totais 
da farinha foi de 431,873 mg por cem gramas, e a 
concentração da amostra necessária para reduzir 
50% do radical DPPH foi de 372,5 mg.

A voluntária recebeu seis pacotes de duzentos 
gramas da farinha de semente de uva, quantidade 
exata para os trinta dias de consumo, sendo 
orientado o consumo diário de quarenta gramas em 
medida caseira. Ela ainda foi orientada a realizar 
dosagens séricas de colesterol total e frações antes 
do início e após o término do consumo, sendo 
que a coleta de sangue e as análises deveriam ser 
realizadas por um mesmo laboratório. 

Os hábitos alimentares usuais puderam ser 
acessados por meio do preenchimento de um diário 
alimentar semanal.

Resultados

O consumo da farinha de semente de uva foi 
realizado pela voluntária conforme orientado. A 
ingestão foi realizada duas vezes ao dia, sendo 
vinte gramas pela manhã e vinte gramas à tarde. 
A farinha foi adicionada em suco, leite, iogurte 
ou água.

Durante o período de intervenção não houve 
relato de nenhum efeito adverso, somente da 
melhora do funcionamento intestinal.

A Tabela 1 mostra a evolução das concentrações 
séricas de colesterol total e frações antes e depois.

Tabela 1. Concentrações séricas de colesterol total e frações no início e ao fim do estudo.

294
211
69

218
156
56

Colesterol total (mg/dL)
Colesterol LDL (mg/dL)
Colesterol HDL (mg/dL)

22/12/201414/11/2014
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A redução do colesterol total e do LDL-
colesterol foi de aproximadamente 26%. O HDL-
colesterol também sofreu redução de 18%.

Discussão

A hiperlipidemia é um importante fator de risco 
para a doença cardiovascular22. Navar-Boggan 
et al.23 verificaram que a exposição cumulativa 
à hiperlipidemia, especificamente colesterol não 
HDL, na idade adulta jovem aumenta o risco 
de doença cardiovascular, de maneira dose-
dependente. 

Dentre as recomendações para a redução dos 
níveis lipêmicos em nível de prevenção primária, 
tendo como principal alvo o LDL-colesterol, estão 
as mudanças de estilo de vida, que incluem medidas 
dietéticas, e as intervenções medicamentosas, que 
incluem a terapia com estatinas24.

As medidas dietéticas têm ganhado importância 
pelos seus resultados satisfatórios frente aos 
efeitos colaterais, custo-benefício e impactos 
negativos na saúde promovidos pelas estatinas25,26.

A eficácia na redução do LDL-colesterol por 
meio do tratamento medicamentoso varia de 
acordo com a intensidade da terapia, ou seja, dose 
diária de estatina oferecida ao paciente. Em média, 
a terapia de alta intensidade diminui o LDL-
colesterol em cerca de 50% ou mais; a terapia de 
moderada intensidade diminui em cerca de 30% 
a 50%; e a terapia de baixa intensidade diminui 
em menos de 30%27. 

As recomendações dietéticas associadas com 
menor risco cardiovascular geralmente reduzem 
as concentrações de LDL-colesterol em cerca de 
5 a 10%, as quais incluem dieta, fibra dietética, 
fitoesteróis, oleaginosas e proteína da soja28.

No presente estudo, a adição da farinha de 
semente de uva como parte da alimentação habitual 
de um indivíduo, sem qualquer outra intervenção 
dietética ou mudança de estilo de vida, promoveu 
redução de 26% nos níveis de colesterol total e 

LDL-colesterol. Esse é um resultado significativo, 
haja vista os dados acima citados, sendo superior a 
medidas dietéticas já observadas e se equiparando 
a terapia de baixa intensidade com estatina.

Em relação ao HDL-colesterol, o resultado 
apresentado não constitui fator negativo, visto 
que atualmente sabe-se que os níveis de HDL 
por si sós são uma medida pobre da função dessa 
lipoproteína29. Os biomarcadores da função de 
HDL, como a medida de Apo A1, são um alvo 
terapêutico mais confiável para a prevenção de 
doenças cardiovasculares do que a medição do 
nível de colesterol29, mas, por limitações desse 
estudo, não foi possível realizar essa medida para 
avaliação. 

Conclusão

No panorama atual de doenças crônicas não 
transmissíveis, o controle do perfil lipídico de um 
indivíduo, um dos principais fatores de risco para 
as doenças cardiovasculares, faz-se necessário 
para a redução de sua prevalência e da mortalidade 
causada por suas complicações. 

Nesse sentido, a adoção de medidas dietéticas 
se demonstra efetiva em diversos aspectos e deve 
ser considerada como uma importante estratégia 
na prevenção primária, e até mesmo secundária, 
independente do uso ou não de medicamentos. 

Para isso, o estudo de potenciais alimentos 
e plantas medicinais que possuam constituintes 
benéficos com mecanismos de ação relacionados ao 
controle do perfil lipídico promove uma ampliação 
de evidências científicas e embasamento para a 
aplicação clínica, impactando de forma positiva 
na saúde populacional.

Cabe ressaltar que a farinha de semente de 
uva deve ser mais explorada em estudos clínicos 
e controlados, haja vista sua composição e 
facilidade de ser incluída na alimentação, a fim 
de consolidar sua efetividade e aplicação em 
diferentes patologias.
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