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INTRODUÇÃO: Estudos têm demonstrado que altas concentrações de colesterol total (CT), LDL e 
triacilgliceróis (TG) sanguíneos são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Possíveis efeitos hipolipemiantes de vários componentes alimentares como �-
glucanas, proteína de soja e isoflavonas têm atraído interesse de pesquisadores. O FDA concluiu 
que, ao menos 3 g/dia de �-glucanas, deveriam ser consumidas para atingir uma redução 
relevante nos níveis de colesterol sérico. A ingestão de proteína de soja (25 g/dia) auxilia na 
redução do colesterol e, poderia contribuir no tratamento da hipercolesterolemia. Assim, alimentos 
ricos nesses ingredientes poderiam ser considerados novos alimentos funcionais. Por esse motivo 
o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da associação do farelo de aveia (contendo �-glucanas) 
e de barras de soja (contendo proteína e isoflavonas) no perfil lipídico de indivíduos dislipidêmicos. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram coletadas amostras de sangue de 22 voluntários com CT > 200 
mg/dL ou TG > 150 mg/dL, antes e após 45 dias de consumo diário da associação de 30 g de 
farelo de aveia (10% de �-glucana) e 3 barras de soja (100 mg/g de isoflavonas e 30g de proteína). 
As análises de CT, HDL e TG foram realizadas no sistema bioquímico Dimension® modelo RXL. O 
LDL foi calculado. A análise estatística foi feita no software GraphPad Instat 3, com nível de 
significância em 5%. RESULTADOS: Houve redução significativa na média de CT (238,4 mg/dL 
para 223,5 mg/dL) p< 0,0013, LDL (151,4 mg/dL para 139,0 mg/dL) p<0,0258  e uma tendência de 
diminuição nos TG (176 mg/dL para 150,32 mg/dL) p<0,0634, após o consumo. CONCLUSÃO: A 
associação do farelo de aveia e das barras de soja demonstrou uma boa alternativa para a 
melhora do perfil lipídico em apenas 45 dias. 


