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INTRODUyi,O
lntrodue;ao: As doen~s cardiovasculares representam a principal causa de morte no
Brasil e mundo, sendo a aumento do colesterol sangu;neo urn dos seus principais fatores
de risco. Evidencias recentes mostram que 0 processo aterosclerotlco envolve nao
apenas a deposl~o de colesterol nas arterias, mas a inflama~o tem papel central em
todas as fases do processo aterosderotico. Estudo em animais mostra que a proteina de
feijao caupi e um potente redutor de colesterol sangOineo.
OBJETIVOS
Objetivo: Avaliar a influencia da proteina de feijao sobre °perfillipidico e marcadores de
inftama.;ao em pacientes hipercolesterolemicos.
METODOLOGIA
Metodologia: Estudo do tipo "cross-over', aleatorizado, cego e controlado, oode 45
individuos receberam "shake" a base de prote;na de feijao caupi e "shakeN a base de
caseina, durante 6 semanas. Foram oferecidos 259 de proteina/dia em cada tratamento.
Foram afendas as variaveis antropometricas: peso, circunferencia da cintura e IMC e
quantificadas as variaveis bioquimlcas: colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol,
triglicerideos, colesterol nao-HDL, apolipoproteina AI, apolipoproteina B, razao LDL-
c/HDL-c, proteina C reativa ultrasensivel, fator de necrose tumoral alfa, interleucina-6,
antes e depois de cada periodo experimental. A dlferenca entre os tratamentos fol
avaliada com ANOVA ao nivel de slgnificancia de 5%.
RESULTADOS
Resultados: A amostra final foi composta por 38 lndividuos com idade media de 57 anos
(10 anos). Houve reduc;ao de colesterol total em 22,lmg/dl (p<O,OOOl), LDL-colesterol
em 23,5mg/dL (p<O,OOOl), razao LDL-c/HDL-c em 0,59 (p=O,0004), colesterol nao-HDL
em 24,3mg/dL (p<O,OOOl). A eficacia da proteina de feijao caupi em reduzir 0 colesterol
total e lDL-coJesterol comparada it casein a foi de 1,90 e 2,47, respeetivamente. A
apolipoproteina B apresentou redu.;ao significativa no grupo que recebeu protelna de
feijao caupi. As demals varlaveis estudadas nao mostraram diferenc;a apas interven~iio.
Peso, IMC e circunferencia da cintura foram maotidos durante os tratamentos.
CONCLUSAO
ConclusOes: 0 presente estudo mostra que a ingestao diana de 25g de proteina de
feijao caupi reduz os oiveis de colesterol sangulneo, em especial a fra.;ao LDL-colesterol,
no entanto nao exerce influencia sabre os marcadores de inflamac;ao subdinica. Portanto
o aumento do consumo de feijao caupi representa uma altematlva eflcaz, barata e viavel
no controle dos n;veis Iipfdlcos em individuos hipercolesterolemicos.


