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1 RESUMO 

O colesterol é um dos lipídeos mais estudados, principalmente na atualidade, pois ao 

longo dos anos a alimentação da população tanto brasileira quanto mundial vem 

sofrendo grandes alterações. A cada dia as pessoas incluem em sua dieta alimentos 

ricos em gorduras e carboidratos e aumentam os níveis de colesterol total no sangue. 

Portanto há um incentivo para que as pessoas consumam alimentos chamados de 

nutracêuticos, como a linhaça. Observando-se o problema relacionado ao aumento 

gradativo dos índices de colesterol entre os jovens, vimos à oportunidade de iniciar 

uma investigação sobre o nível de colesterol total e frações antes e depois da 

suplementação alimentar com a farinha de linhaça dourada.  

2 INTRODUÇÃO 

O efeito da linhaça sobre o organismo vem sendo investigado pela ciência em vários 

aspectos, tanto sobre a composição química da semente quanto aos mecanismos de 

ação bioquímicos no organismo humano. Neste contexto, ainda é necessário analisar 

a eficácia real deste alimento nutracêutico no controle dos níveis de LDL (low density 

lipoprotein ou proteína de baixa densidade) e HDL (high density lipoprotein ou proteína 

de alta densidade) séricos. O colesterol é um tipo de lipídeo sintetizado em sua maior 

parte pelo próprio organismo, ou seja, possui origem endógena (SANTOS, 2010).  

Uma dieta composta por uma quantidade de ácidos graxos maior do que o organismo 

necessita, faz com que esse excedente de colesterol ofertado seja transformado nas 

lipoproteínas de baixa densidade ou LDL também conhecido como o colesterol ruim. 

Este acúmulo de origem bioquímica e metabólica produz nas paredes dos vasos 

sanguíneos, as chamadas placas ateroscleróticas (ateromas) que causam com o 

acúmulo a obstrução desses vasos e geram como principal consequência os infartos 

ou processos teciduais isquêmicos (SANTOS, 2010). 

A utilização da linhaça nas suas variadas formas, como por exemplo, a farinha na 

dieta, agrega vários efeitos benéficos ao organismo. A ingesta do gérmen da semente 

gera inúmeros benefícios a nossa saúde. Contudo, há estudos sobre a linhaça onde 

detectamos controvérsias quanto à sua eficácia na questão do combate ao LDL 

(ANJO, 2004). 

 



 

3 OBJETIVO 

Avaliar as alterações relacionadas aos níveis séricos de LDL e HDL em relação ao 

colesterol total ao introduzir a farinha de linhaça dourada à dieta dos participantes. 

Verificar se há correlação dos altos níveis de LDL com o IMC dos jovens participantes. 

 

4 METODOLOGIA 

Será realizado um estudo prospectivo intramural no Centro Universitário Monte Serrat 

- UNIMONTE, uma pesquisa experimental onde 30 voluntários com idade entre 18 e 

25 anos serão selecionados para triagem do presente projeto. Todos serão escolhidos 

através de um questionário no qual as informações determinadas serão utilizadas 

como critérios de exclusão ou inclusão.  

A farinha de linhaça poderá ser consumida junto com outros alimentos para facilitar a 

ingestão e melhorar o sabor. Quaisquer alterações fisiológicas adversas dos 

participantes deverão ser imediatamente informadas aos pesquisadores-responsáveis 

do projeto de pesquisa presumidamente relacionada ou não ao consumo da farinha 

de linhaça dourada. A suplementação será feita durante 45 dia, os participantes serão 

submetidos a testes antes e depois do período de 45 dias a fim de realizarmos coleta 

de dados para análise comparativa quantitativa e qualitativa verificando assim a 

eficácia ou não da suplementação com a farinha de linhaça na dieta. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 Colesterol 

O colesterol é um lipídeo abundante em diversos tecidos do corpo humano, sendo que 

sua maior porção é encontrada no tecido do sistema nervoso. Também é comumente 

encontrado nos cálculos biliares chamados colelitíase que chegam a conter cerca de 

80% de colesterol e na corrente sanguínea (plasma) (COUTO, 2011). O acúmulo de 

colesterol na corrente sanguínea pode causar diversas patologias, entre elas a 

aterosclerose, que está ligada aos problemas cardiovasculares. O colesterol é um 



lipídeo bastante estudado atualmente pelo fato de a medicina preventiva ter o 

potencial de reduzir o acometimento dessas patologias causadas pelo seu acúmulo 

no sangue. Hoje, fármacos como as estatinas e mudanças nos hábitos alimentares 

vêm diminuindo o consumo de alimentos gordurosos e fontes excessivas de 

colesterol, melhorando assim a saúde e o bem-estar da população mundial (SANTOS, 

2010). 

5.2 A importância da farinha de linhaça na alimentação 

A linhaça proporciona diversos efeitos benéficos para o organismo atuando como 

antioxidantes e anticancerígenos também. Os antioxidantes bloqueiam a ação dos 

radicais livres (que podem danificar células sadias do nosso corpo). Os. Alguns 

compostos presentes no óleo da semente de linhaça tem um grande efeito oxidante 

na mistura com alimentos que contém lípides, exercendo assim um efeito na redução 

da oxidação lidípica. Na composição da linhaça há compostos bioativos, em especial 

as ligninas, fibras alimentares e ácidos graxos, ótimas fontes nutricionais e 

importantes na dieta alimentar diária. (ANJO, 2004). 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O principal fator etiológico em eventos de ordem cardiovascular é o aumento dos 

níveis de colesterol no organismo. (VOET, 2014). Através dos estudos sobre o 

aumento crescente de doenças cardiovasculares nos jovens devido à alimentação 

desregrada e aumento nos níveis de colesterol total, identificamos a oportunidade de 

iniciar o  projeto, com o objetivo de confirmar ou não a reversão dos altos índices de 

LDL e VLDL com a introdução da linhaça dourada na dieta dos participantes. 
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