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Efeitos da ingestão de um mix encapsulado de óleos de linhaça, gergelim e 

girassol na composição corporal de indivíduos que praticam atividade física 

regular 

 

RESUMO 

Este estudo objetiva verificar o efeito da ingestão de um mix encapsulado de óleos 

de linhaça, gergelim e girassol  fontes naturais de ômegas 3, 6 e 9, entre outros 

compostos de grande importância nutricional  na redução de gordura corporal de 

pessoas que praticam atividade física. Os indivíduos do grupo intervenção recebem 

cápsulas contendo o mix em questão, devendo ingeri-las diariamente. Constatações 

preliminares indicam a necessidade de que a atividade física praticada pelos 

indivíduos desse grupo seja assistida por profissionais da área.  

 

INTRODUÇÃO 

Muito se tem estudado a respeito dos lipídios na alimentação diária, principalmente  

aqueles constituídos por ácidos graxos de cadeia poliinsaturada, os chamados 

ômegas, necessariamente obtidos através da dieta. Esse é o caso dos óleos de 

linhaça, gergelim e girassol, fontes naturais de ômega-3, ômega-6 e ômega-9 que, 

por sua vez, são responsáveis por vários processos orgânicos como ação anti-

inflamatória, pró-coagulação sanguínea e regulação de níveis de colesterol total, 

HDL e LDL, com notada ação preventiva quanto ao risco de doenças 

cardiovasculares. Isso pode resultar em melhora da composição corporal, resultante 

da diminuição da massa gorda e aumento da massa magra. 

 

OBJETIVOS 

Verificar o efeito de mix encapsulado de óleos de linhaça, gergelim e pepitas de 

girassol na composição corporal de estudantes praticantes de atividade física de 

nível leve a moderado.  

 



METODOLOGIA 

Ensaio clínico prospectivo de intervenção clínica e nutricional com um mix 

encapsulado de óleos de linhaça, gergelim e pepitas de girassol prensados a frio, 

rico em ômegas 3, 6 e 9 em estado CIS, ingeridos ao longo de 12 semanas por 

praticantes de atividade física. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Os sujeitos do estudo são 22 estudantes de Nutrição do Centro Universitário Padre 

Anchieta em Jundiaí-SP. Desse total, 11 compõem o grupo controle, com prática 

diária de atividade física de nível leve a moderado e avaliação/acompanhamento 

nutricional, enquanto os outros 11, integrantes do grupo intervenção, ingerem o mix 

encapsulado de linhaça, gergelim e pepitas de girassol por 12 semanas e contam, 

também, com avaliação nutricional  e acompanhamento da atividade física. Todos os 

indivíduos apresentam um mínimo de 28% de gordura corporal no início da 

investigação. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Constatações ocorridas já ao início do estudo, reforçadas por informações adicionais 

advindas de literatura mais atualizada, indicaram a necessidade de incorporar, na 

metodologia, o acompanhamento da atividade física realizada pelos sujeitos do 

grupo intervenção. Esse acompanhamento, que inclui monitoramento regular do 

VO2max, fica a cargo de educadores físicos devidamente credenciados pelo seu 

conselho de classe. Tal medida conferirá maior refinamento quando da análise dos 

dados, além de proporcionar considerável segurança aos sujeitos quando da prática 

da atividade física. Diante desse fato, no momento em que o presente resumo é 

redigido, a investigação ainda não dispõe de dados consistentes a ponto de serem 

apresentados e discutidos. 
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