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ABSTRACT

MOURÃO, D. M.; MONTEIRO, J. B. R.; COSTA, N. M. B.; STRINGHETA, P.
C.; MINIM, V. P. R.; DIAS, C. M. G. C. Weight loss related to functional
foods. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian Soc. Food Nutr., São
Paulo, SP, v. 27, p. 103-118, jun. 2004.

Obesity has become a worldwide public health problem and increased
prevalence of overweight people could be observed globally. Therefore, the
high demand for products that result in weight loss has become an attractive
business for the food industry. This paper analyzed the main available
data in the literature associating some food components with alleged
functional properties and energy metabolism, in order to clear out their
actual and/or possible actions on body composition. The food components
hereby reviewed were: chitosan, capsaicin, catechins, ephedrine, and
caffeine. It was verified that there are some desirable effects of these
substances in animals. However, it is necessary to use very high doses in
order to detect positive changes in the energy expenditure and body
composition of humans, indicating insufficient scientific proof for desirable
clinical effect. More experiments are required to allow a more clear
understanding of the true effects of these products as anti-obesity agents
before their use can be recommended to improve human health.
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RESUMORESUMEN

O aumento da prevalência de pessoas com
sobrepeso tem preocupado os órgãos federais em
todo mundo, visto que a obesidade já é conside-
rada um problema de saúde publica mundial.
Desta maneira, a demanda de produtos para
perda de peso tem sido um potente estímulo para
a indústria de alimentos. Esta revisão analisou
os principais dados disponíveis na literatura que
relacionam alguns componentes alimentares,
apresentando alegações de propriedades funcio-
nais, relacionados ao metabolismo energético,
com a finalidade de esclarecer suas reais e/ou
possíveis ações na composição corporal. Os com-
ponentes alimentares revistos aqui foram:
quitosana, capsaicina, cafeína, efedrina,
catequinas. Pode-se verificar quanto às substân-
cias descritas neste trabalho, que apesar de exis-
tirem alguns indícios de seus efeitos em animais,
as doses necessárias para que se evidenciem mu-
danças desejáveis no gasto energético e na com-
posição corporal em humanos são, em geral,
muito elevadas, não apresentando assim com-
provação científica e/ou efeito clínico desejável.
Assim, é preciso manter o bom senso e verificar
junto à comunidade científica os reais efeitos
destes produtos como agentes anti-obesidade
antes de utilizá-los.

Palavras-chave: perda de peso;
capsaicina; cafeína; efedrina;
catequina.

El aumento de la obesidad ha preocupado a las
instituciones federales en todo el mundo, debido
a que es considerada un problema de salud pú-
blica mundial. Así, la demanda de productos
para perder peso ha sido un potente estímulo para
la industria de alimentos. Esta revisión analiza
los principales datos disponibles en la literatura
relacionando componentes alimentares que
presentan alegaciones de propiedades
funcionales en relación al metabolismo
energético, con la finalidad de aclarar sus reales
y/o posibles acciones en la composición corpo-
ral. Los componentes alimentares aquí
estudiados son: quitosana, capsaicina, cafeína,
efedrina, catequinas. Pudo verificarse que
aunque existen algunos indicios de sus efectos
en animales, las dosis necesarias de esas
substancias para que se evidencien cambios
deseables en el gasto energético y en la
composición corporal en humanos, son en ge-
neral, muy elevadas, no existiendo por lo tanto
comprobación científica y/o efecto clínico
deseable. De esta manera, es preciso ser cautelo-
so y verificar junto a la comunidad científica
los reales efectos de estos productos como agen-
tes para control de la obesidad antes de
utilizarlos.

Palabras clave: perdida de peso;
capsaicina; cafeina; efedrina;
catequina.
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INTRODUÇÃO

O crescente aumento da prevalência de pessoas com sobrepeso tem preocupado os

órgãos federais em todo mundo, visto que a obesidade já é considerada um problema de

saúde pública mundial. Desta maneira, as novas gerações estão cada vez mais preocupadas

com a manutenção do peso corporal, buscando alimentos que contribuam para este fim.

Assim, a demanda por produtos para perda de peso tem crescido a cada ano, sendo um

potente estímulo para indústria de alimentos (BELL; GOODRICK, 2002). Entretanto, a Comis-

são Federal de Comércio dos Estados Unidos verificou que muitos produtos comercializados

apresentam nos rótulos informações falsas relacionadas a perda de peso, sem nenhum

embasamento ou comprovação científica quanto à sua eficiência para este fim (FTC, 2003).

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a alegação de propriedade funcional é

relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento,

desenvolvimento, maturação e outras funções normais do organismo humano (ANVISA, 1999).

Ainda, segundo Palou e Serra (2000) alimento funcional seria qualquer alimento que além de seu

valor nutritivo tenha um impacto positivo na saúde, no desempenho físico, ou no bem estar do

indivíduo, ou ainda, que reduza o risco de enfermidades; exercendo um efeito particular quando

ingerido, seja no aumento das defesas orgânicas, na prevenção ou recuperação de doenças espe-

cíficas, no controle das condições físicas e mentais, ou na redução do ritmo de envelhecimento.

Este trabalho objetivou investigar os dados disponíveis na literatura que relacionam

alguns alimentos, ou componentes específicos de alimentos, considerados como tendo

alegações funcionais relacionadas ao metabolismo energético, a fim de esclarecer melhor

suas reais e/ou possíveis ações na composição corporal. Os componentes alimentares re-

vistos aqui foram: quitosana, capsaicina, cafeína, efedrina e catequinas.

QUITOSANA

A quitosana é um polissacarídeo derivado da cutícula dos crustáceos e parede celular de

alguns fungos e microrganismos. Suas propriedades são similares a celulose. Não é hidrolisável

e difere de outras fibras por conter um grupamento amino (KANAUCHI et al., 1995).

O uso da quitosana tem sido proposto como uma opção natural para a redução da

absorção de gorduras pelo trato gastrintestinal (TGI), auxiliando na redução do colesterol

sangüíneo (KOIDE, 1998; PITTLER et al., 1999; RAZDAN; PETTERSSON, 1994). Baseado

na associação entre obesidade e consumo total de gorduras, preconizou-se a redução da

ingestão de gordura da dieta (ASTRUP, 1993; HILL et al., 1992). Entretanto, a ingestão de

uma dieta pobre em gordura muitas vezes é dificilmente aceita e seguida por muito tempo.

Baseado nisso, recentes pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de se obter outras opções,

novos produtos, que auxiliem neste impasse.

Várias evidências, de estudos pré-clínicos (NAGYVARY et al., 1979; NAUSS;

THOMPSON; NAGYUVARY, 1983; ORMROD; HOLMES; MILLER, 1998; SUGANO et al.,

1980; VAHOUNY et al., 1983; VAHOUNY et al., 1988), e clínicos (MAEZAKI et al., 1993)
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têm demonstrado que medicamentos orais com quitosana podem ajudar a reduzir a ab-

sorção de gordura. Estudos dulpo-cego, randomizados também têm sugerido uma redu-

ção de peso com o uso da quitosana adicionalmente a dieta hipocalórica por 4 semanas

(COLOMBO; SCIUTTO, 1996; GIUSTINA; VENTURA, 1995; MACCHI, 1996; SCIUTTO;

COLOMBO, 1995; VENERONI et al., 1996). Assim, a quitosana tem sido incorporada a

vários medicamentos, em alguns países, como uma alternativa coadjuvante à obesidade.

Entretanto, sua eficiência para este fim ainda é controversa para muitos pesquisadores.

No estudo de Han, Kimura e Okuda (1999), camundongos foram alimentados com uma

dieta pobre (3,5%) ou rica (40%) em gordura, mais uma mistura de quitina (20%) - quitosana

(80%) em doses de 30, 70, ou 150g/Kg de ração, por 9 semanas. Verificou-se uma redução

significativa de tecido adiposo, e aumento de lipídios nas fezes dos animais que foram tratados

com as 3 doses da mistura. Não houve diferença no consumo entre os grupos. Ainda neste

estudo, verificou-se que a mistura quitina-quitosana inibiu a ação da lipase pancreática, in vitro.

Pittler et al. (1999) investigaram o efeito de 1g diária de quitosana, na forma de

4 comprimidos de 250mg ao longo do dia, sem outras alterações dietéticas, em 30 indivíduos

com sobrepeso, por 28 dias. Não foram encontradas alterações significativas no índice de

massa corporal (IMC), colesterol e triglicerídeos sangüíneos, vitaminas A, D, E, e β-caroteno,

nem algum efeito adverso. Houve um aumento significativo da vitamina K plasmática. Segun-

do os autores, os resultados encontrados possivelmente foram devido a dosagem utilizada

insuficiente para revelar efeitos clínicos relevantes, uma vez que a dosagem recomendada é

de 2 a 3g/dia, sendo que uma dose equivalente para perda de peso em experimentos com

animais é de cerca de 15 a 22% maior, entretanto a composição corporal não foi avaliada.

Uma dose aproximada de 2,7g de quitosana diária foi testada em 12 voluntários

saudáveis e não obesos, por 7 dias; em comparação a 360mg de Orlistat (inibidor da

lipase). Não houve alteração na excreção fecal de lipídios dos indivíduos que receberam

quitosana, somente no grupo com Orlistat (GUERCIOLINI et al., 2001).

Em outro estudo também não foi verificada diferença significativa na excreção fecal

de lipídios, após uma dose de 5,25g de quitosana com dieta rica em gordura, por 4 dias,

em 7 homens com sobrepeso (GADES; STERN, 2002).

Em 2003 estes mesmos autores investigaram novamente o efeito da suplementação

de quitosana, porém em 15 homens de peso normal, com 4,5g de quitosana diária e dieta

não restritiva, por 4 dias. Houve um aumento significativo de gramas de lipídios excretados,

entretanto, este achado foi atribuído a uma resposta natural pelo aumento concomitante

da massa fecal. Os autores concluíram ainda que este aumento é considerado clinicamen-

te insignificante, visto que para uma perda de 1Kg de gordura corporal levaria-se 778 dias

(7700Kcal/Kg de gordura/9,9kcal/dia) para que isso ocorresse, ainda que com altas doses

de quitosana (4,5g/dia) (GADES; STERN, 2003).

Já é bem conhecido que a gordura da dieta só não é absorvida no intestino se não

sofrer ação da lipase pancreática. As enzimas que digerem a quitosana não são produzidas no

TGI de animais, mas a microflora intestinal secreta quitinase e quitosanase (HIRANO, 1996).
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Têm sido proposto que a deacetilação da quitina, para formar a quitosana, aumenta a

densidade das cargas positivas na molécula, permitindo a formação de ligações iônicas entre

a quitosana e os ácidos biliares. Assim, a quitosana dietética aumentaria a excreção de ácidos

biliares (figura 1), e reduziria o colesterol sangüíneo, verificado tanto em ratos (FUKADA;

KIMURA; AYAKI, 1991; ORMROD; HOLMES; MILLER, 1998) quanto em humanos (JING et

al., 1997; MAEZAKI et al., 1993).

Figura 1 - Ligação da quitosana aos ácidos biliares primários prejudicando a for-
mação das micelas e assim, a digestão e absorção de ácidos graxos (AG),
com conseqüente aumento da excreção de lipídios nas fezes

Em estudos preliminares, verificou-se que proteínas como as protaminas, histonas e

purotioninas inibiam a hidrólise da trioleina emulsificada com fosfatidilcolina (TSUJITA;

MATUURA; OKUDA, 1996). Baseado nesses resultados Han, Kimura e Okuda (1999) verifi-

caram que a mistura de quitina-quitosana inibiu a ação da lipase pancreática. Entretanto, foi

verificado que a quitina-quitosana inibiu a hidrólise de trioleína emulsificada com

fosfatidilcolina, mas não com goma arábica e X-100. Esses resultados surgiram que a ação

inibitória da quitina-quitinase na lipase estaria sendo modulada pelo agente emulsificador

do substrato Este possível mecanismo de ação da quitosana está ilustrado na figura 2.

Figura 2 - Uns dos possíveis mecanismos de ação da quitosana seria pela inibição
da lipase, como inibidor não competitivo, porém isto só parece ocorrer
em função do agente emulsificador presente
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No entanto, a inibição da quitosana na hidrólise da gordura dietética pelo decréscimo na

absorção de lipídios talvez cause uma redução de quilomícrons no sangue, podendo em exces-

so induzir a hiperlipidemias e acúmulo de lipídios no fígado (HAN; KIMURA; OKUDA, 1999).

CONSIDERAÇÕES SOBRE USO DA QUITOSANA PARA PERDA DE PESO

Os estudos que verificaram uma redução no peso corporal após o uso de quitosana

são, na sua maioria, questionáveis porque utilizaram conjuntamente dietas hipocalóricas,

não podendo-se assim atribuir o efeito exclusivamente à quitosana.

O aumento da excreção fecal de gorduras, verificado em estudos com animais, geral-

mente utilizam dosagens muito elevadas de quitosana, cerca de 15 a 22 vezes mais do que

o equivalente à recomendação para humanos (2 a 3g/dia); sendo que estas altas dosagens

proporcionaram resultados não desejáveis, como por exemplo: menor crescimento em

animais (SUGANO et al., 1980), redução de vitamina E plasmática (DEUCHI et al., 1995),

síndrome de má absorção (ASAOKA, 1996), etc.

Ainda não existem evidências claras e consistentes sobre o efeito da quitosana em

alterar a excreção de lipídios em humanos, como verificado no recente trabalho de Gades

e Stern (2003).

É importante lembrar que o uso prolongado de inibidores de absorção de gordura

pode causar várias alterações indesejáveis, principalmente relacionadas ao metabolismo lipídico,

e que causam danos a saúde tais como, carência das vitaminas lipossolúveis, esteatose hepá-

tica (pelo acúmulo de gordura no fígado proveniente da redução de quilomícrons circulantes),

hiperlipidemias, entre outros. Assim são necessárias mais pesquisas sobre esse tema.

CAPSAICINA

A capsaicina é um dos principais componentes de várias espécies de frutos de

Capsicum, como por exemplo a pimenta vermelha, responsável pela pungência caracterís-

tica do fruto, e tem sido largamente utilizada como ingrediente de temperos. Segundo Ku e

Choi (1990), o conteúdo de capsaicina na pimenta vermelha seca é cerca de 3g/kg.

Os efeitos fisiológicos da capsaicina têm sido estudados há algum tempo, especial-

mente em animais, onde o seu uso, em conjunto com uma dieta rica em lipídios reduziu o

peso do tecido adiposo perirenal e a concentração de triglicerídeos sangüíneos, e aumen-

tou o consumo de oxigênio em ratos (KAWADA; HAGIHARA; IWAI, 1986a) com um conse-

qüente aumento no metabolismo energético (KAWADA et al., 1986b).

Numa investigação neurofisiológica, Watanabe; Kawada; Iwai, (1987a) demonstra-

ram que o aumento do gasto energético (GE) pela capsaicina ocorria em função das

catecolaminas. A capsaicina parece aumentar drasticamente a secreção adrenal das

catecolaminas, especialmente da epinefrina, pela ativação simpática, via sistema nervoso

central, da medula adrenal. Estes efeitos foram observados em ratos.
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Um aumento no gasto energético e na oxidação de lipídios também foi demonstra-

do em humanos com a capsaicina (YOSHIOKA et al., 1998), sendo que o aumento no

gasto energético tem sido explicado em parte pela estimulação de receptores β- adrenérgicos

(YOSHIOKA et al., 1995). A figura 3 ilustra este possível mecanismo de ação da capsaicina.

Também tem sido reportado que a capsaicina apresenta um efeito termogênico.

Segundo Yoshioka et al. (1995) o GE aumenta imediatamente após uma refeição conten-

do pimenta vermelha, ao passo que este aumento pode ser inibido pela administração de

bloqueadores β-adrenérgicos como o propanolol.

Para melhor investigação sobre o assunto, Yoshioka et al. (2000) verificaram o

efeito de uma dieta isoenergética, com (0,014%) ou sem capsaicina, em ratos (n=48/grupo)

expostos à atividade física por 14 dias, com ou sem uso de propanolol injetável. Não

houve diferença entre o peso dos animais do grupo capsaicina-placebo (CAS-PL) e

capsaicina-propanolol (CAS-PR). Entretanto, observou-se uma redução no peso do tecido

adiposo epididimal nos grupos com capsaicina, tanto com propranolol quanto sem. Se-

gundo os autores, estes resultados indicaram que a ingestão da capsaicina proporcionou

um balanço negativo, associado a um aumento na mobilização de lipídios.

Um aumento na oxidação de carboidratos e nos níveis de lactato sangüíneo foi veri-

ficado após uma refeição contendo 10g de pimenta vermelha, em 8 atletas, em exercício

ou em repouso (LIM et al., 1997).

Em outro estudo, Yoshioka et al. (1998) verificaram o efeito da adição de 10g de

pimenta vermelha em uma dieta rica em lipídios (45% das calorias totais), ou isoenergética,

em 13 mulheres de peso normal. Verificou-se um aumento significativo na termogênese

induzida pela dieta (TID) e oxidação de lipídios nos grupos que utilizaram dieta com pi-

menta, especialmente na isoenergética e rica em lipídios, respectivamente.

Ainda, a capsaicina foi utilizada como ingrediente termogênico de uma dieta

isoenergética, para a investigação da resposta metabólica de indivíduos com diferenças na

composição corporal. O gasto energético de 8 mulheres com peso normal e 8 com obesi-

dade foi avaliado, antes (metabolismo basal) e após (pós-prandial) a ingestão de uma re-

feição de aproximadamente 500 calorias, contendo 3mg de capsaicina. O grupo com

peso normal teve um aumento significativo no gasto energético após a refeição, entretan-

to, no grupo com obesidade não foi verificado este aumento, mas sim uma resposta

simpática reduzida, e uma menor termogênese (MATSUMOTO et al., 2000).

Alterações no apetite também foram evidenciadas em alguns trabalhos pelo uso da

capsaicina. No Japão, acreditava-se que o consumo de pimenta e outros condimentos estimu-

lassem o apetite (YOSHIOKA et al., 1999). Entretanto, alguns autores verificaram um efeito

potencial da capsaicina em reduzir a ingestão alimentar em animais (KAWADA et al., 1988;

WATANABE; KAWADA; IWAI, 1987a; WATANABE et al., 1987b) e humanos (YOSHIOKA et

al., 1999; YOSHIOKA et al., 2001). Porém, esta discordância pode estar associada a quantida-

de de capsaicina utilizada, que foi considerada bastante alta nos estudos quando comparada

a quantidade normalmente utilizada pela população japonesa (YOSHIOKA et al., 1999).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE USO DA CAPSAICINA RELACIONADO AO GASTO ENERGÉTICO

Apesar de vários estudos realizados, pouco ainda é conhecido sobre o mecanismo

de ação da capsaicina em elevar a TID. Os resultados provenientes de estudos com ani-

mais demonstram um efeito protetor da pimenta vermelha, capsaicina, com relação a gor-

dura corporal, pelo aumento do GE via estimulação do sistema simpato-adrenal. Entretan-

to, dietas ricas em lipídios foram utilizadas nestes estudos.

Outras substâncias contidas em condimentos, como o isotiocianato da mostarda,

parecem também apresentar um efeito termogênico, como a capsaicina. Porém, tanto a

capsaicina como estas outras substâncias podem contribuir negativamente para alterações

no sono (EDWARDS et al., 1992).

A redução na ingestão alimentar encontrada por Yoshioka et al. (1999) após uma

refeição ou aperitivo contendo pimenta não é suficiente para classificar este alimento como

anorexígeno, visto que este efeito só foi avaliado uma única vez cada em indivíduo.

CAFEÍNA, EFEDRINA, E CATEQUINAS

A cafeína representa uma das 3 principais classes de xantinas, que são bases

nitrogenadas de um mesmo grupo (alcalóides), sendo estas a teofilina (1,3-dimetilxantina),

a teobromina (3,7-dimetilxantina) e a cafeína propriamente dita (1,3,7 trimetilxantina). É

considerada uma das mais potentes, dentre as xantinas, devido à sua capacidade em au-

mentar a taxa metabólica, dentre outros efeitos fisiológicos. Este alcalóide é derivado de

pelo menos sessenta e três espécies de plantas, sendo os mais familiares o café, o cacau, o

guaraná, e folhas de chás (IKAN, 1991; MANDEL, 2002; SALDANA et al., 2002).

Por ser solúvel em água a cafeína é rapidamente absorvida, podendo ser detectada

nos tecidos corporais após 30 a 45 minutos do consumo, e atingindo uma concentração

máxima no sangue após 2 horas. É metabolizada no fígado e tem uma meia-vida de cerca

de 3 a 6 horas (MANDEL, 2002).

A concentração de cafeína no chá e café varia dependendo das espécies de se-

mentes, local de cultivo, entre outros. Em geral, está presente no chá e café numa concen-

tração de 2 a 4 % (IKAN, 1991; MANDEL, 2002).

Um dos primeiros estudos a verificar o efeito da cafeína no metabolismo energético

em humanos, e com doses rotineiramente usadas (100mg = xícara pequena de café),

mostrou uma elevação de 3 a 4% no GE de repouso (DULLOO et al., 1989). Baseado

nestes resultados e em comparação a estudos prévios (ACHESON et al., 1980; JUNG et al.,

1981), Dulloo et al. (1989) sugeriram que esta parece ser a dose mínima para ocorrência

deste efeito, e que possivelmente o efeito termogênico da cafeína é dose dependente.

Outros estudos também verificaram um aumento significativo na taxa metabólica

de indivíduos que ingeriram doses de 200 a 300mg de cafeína, sendo que este aumento
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parece não ser significativo em obesos quando comparados a magros (BRACCO et al.,

1995; DOUCET; TREMBLAY, 1997).

A cafeína parece também apresentar um efeito de redução no apetite (DOUCET;

TREMBLAY, 1997).

Estes efeitos parecem estar relacionados a uma maior liberação de catecolaminas,

via estimulação simpática (DOUCET; TREMBLAY, 1997; HARLAND, 2000; YOSHIOKA et

al., 2001), podendo também potencializar o efeito de outras substâncias (BOOZER et al.,

2001; BOOZER et al., 2002; YOSHIOKA et al., 2001).

O uso da erva Ma Huang, do gênero Ephedra, que é um alcalóide - efedrina,

conjugado com outras substâncias, como a cafeína, tem sido largamente usado nos Esta-

dos Unidos como um produto para perda de peso (BOOZER et al., 2001; BOOZER et al.,

2002). A efedrina tem estrutura análoga à epinefrina, imitando sua ação e efeitos centrais

e periféricos de noradrenérgico (BOOZER et al., 2001; BOOZER et al., 2002).

Segundo Boozer et al. (2001, 2002) a combinação efedrina-cafeína promove redu-

ção de peso tanto pela redução na ingestão alimentar como por um aumento na

termogênese.

Recentemente, esta combinação foi testada, com 90 e 192mg/dia de efedrina e cafeína,

respectivamente, em 84 indivíduos com sobrepeso ou obesidade, em um programa de

perda de peso por 6 meses. Verificou-se uma redução no peso (-5,3±5,0 vs -2,6±3,2Kg) e

gordura corporal (-4,3±3,3 vs -2,7±2,8), e da LDL-colesterol, e aumento da HDL-coletesterol

no grupo que utilizou a combinação de ervas (BOOZER et al., 2002). Entretanto, os

2 grupos de participantes eram bastante heterogêneos (idade, composição corporal, etnia,

etc), refletindo possivelmente nos altos valores de desvio padrão nos resultados. Além

disso, apresentaram uma tendência de aumento na pressão arterial, e outros efeitos adver-

sos como azia, secura na boca, e insônia.

O guaraná (Paullinia cupana), muito conhecido no Brasil, principalmente como

refrigerante, é um fruto riquíssimo em cafeína (7%), contendo cerca de mais de 3 vezes a

quantidade média de cafeína contida em variedades de café (2%) (HARLAND, 2000).

A combinação de efedrina com guaraná também tem sido usada para perda de peso,

com resultados compatíveis aos da conjugação de efedrina e cafeína (ASTRUP; TOUBRO,

1993; WHITE et al., 1997).

Um único estudo foi encontrado reportando a relação entre perda de peso e uso de

guaraná, o qual envolvia a mistura de Ma Huang e guaraná. Boozer et al. (2001) investiga-

ram o efeito da suplementação desta mistura (72mg de efedrina e 240mg de cafeína/dia)

em 65 indivíduos com sobrepeso, por 8 semanas. Verificou-se uma redução significativa de

peso, da circunferência da cintura, e dos triglicerídeos plasmáticos no grupo que recebeu a

suplementação. Entretanto, 23% dos participantes deste grupo não completaram o estudo

pelo relato de reações adversas, possivelmente pelo uso do suplemento. Os efeitos adver-

sos mais comuns relatados pelos participantes deste grupo foram: insônia, secura
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na boca e dor de cabeça. Assim, concluiu-se que o uso deste suplemento parece ser

eficiente quanto a perda de peso a curto prazo, porém o uso prolongado deste produto

requer novos estudos para melhor averigüação de possíveis efeitos adversos.

A figura 3 ilustra os possíveis mecanismos de ação da cafeína e efedrina em adipócitos.

Figura 3 -Possíveis mecanismos de ação da capsaicina, cafeína e efedrina, pela
maior estimulação dos receptores beta-adrenérgicos, ativação da adenil
ciclase convertendo ATP em AMPc, ativação da proteína quinase, ativa-
ção lipase hormônio sensível (LHS), aumento da lipólise e da beta-oxi-
dação, maior atividade das UCPs, e maior termogênese

Há vários séculos o chá verde (Camellia sinensis) vem sendo usado, especialmente

nos países asiáticos, como um agente natural protetor da saúde humana. É rico em

flavonóides e vários outros polifenóis, especialmente a subclasse conhecida como

catequinas (HIGDON; FREI, 2003). Recentemente, alguns trabalhos têm relacionado o

uso deste chá com a perda de peso (BELL; GOODRICK, 2002; DULLOO et al., 1999;

DULLOO et al., 2000; JUHEL et al., 2000; KAO; HIIPAKKA; LIAO, 2000).

No trabalho de Dulloo et al. (1999), avaliou-se o GE de 24h, em 10 homens saudá-

veis, consumindo 150mg de cafeína/dia, ou chá verde (150mg de cafeína, e 270mg de

epigalacatequina-3-galato), ou placebo. Verificou-se um aumento significativo de 4% no

GE de 24h, na excreção urinária de norepinefrina, e redução no quociente respiratório

(RQ=VCO2/VO2) de 24h no grupo que recebeu o chá verde, sem alterações nos batimentos

cardíacos. Assim, foi demonstrado que o efeito termogênico e “favorecedor” da oxidação

de lipídios deste chá parece estar relacionado a outras propriedades além da quantidade

cafeína per se.
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Foi então proposto que um dos possíveis mecanismos de ação do chá verde seria

pela ação das catequinas, as quais inibem a enzima catecol-o-metiltransferase (COMT),

responsável pela degradação da norepinefrina, de forma a aumentar ou prolongar a

ação desta na fenda sináptica, afetando assim a termogênese e a oxidação de lipídios

(figura 4).

Figura 4 -Mecanismos de ação do chá verde proposto por Dulloo et al. (1999).
Inibição da enzima catecol-o-metiltransferase (COMT), pela ação das
catequinas, a qual é responsável pela degradação da norepinefrina, au-
mentando ou prolongando assim a ação desta na fenda sináptica, ele-
vando a termogênese e a oxidação de lipídios

Investigou-se também o efeito de 1500mg/dia do extrato de chá verde (AR25®),

que contém 53% de polifenóis, incluindo 25% de catequinas (principalmente a

epigalacatequina-3-galato) e 5% de cafeína, na atividade enzimática das lipases gástrica

e pancreática de voluntários que ingeriam 50 a 150g de lipídios/dia. Verificou-se uma

inibição na atividade das duas enzimas, sendo mais pronunciada na lipase gástrica, e

também no processo de emulsificação lipídica (JUHEL et al., 2000).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE USO DA CAFEÍNA, EFEDRINA, E CATEQUINAS RELACIONADO

AO GASTO ENERGÉTICO

Além da cafeína no chá e café, outras xantinas presentes em alimentos, como a

teobromina do cacau, apresentam indícios de efeitos anorexigênicos (WAHLQVIST, 1994).

Os efeitos do uso da cafeína em longo prazo, relacionados a alterações desejáveis

no metabolismo energético ainda não são claros, visto a dificuldade de avaliá-los de

forma isolada de outros componentes presentes em suas fontes naturais, como a efedrina,

e as catequinas, as quais também parecem influenciar o gasto energético.

Efeitos adversos como azia, secura na boca, dor de cabeça, e insônia foram verifi-

cados em alguns estudos com o uso de efedrina e cafeína (BOOZER et al., 2002), ou

efedrina e guaraná (BOOZER et al., 2001), além de outros resultados que não apresenta-

ram significância estatística, porém com tendência em aumento na pressão arterial,

irritabilidade, náusea (BOOZER et al., 2002).

Outras complicações clínicas também parecem estar associadas a altas doses e uso

contínuo de cafeína, como osteoporose e hipertensão (BELLISLE et al., 1998), visto que o

consumo da cafeína aumenta a excreção de cálcio.

O chá verde parece ter um efeito termogênico e “favorecedor” da oxidação de lipídios,

além da inibição enzimática das lipases gástrica e pancreática, sendo estes efeitos atribuí-

dos principalmente as catequinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca de novos produtos, especialmente os de fontes naturais de alimentos,

relacionados à prevenção da obesidade, tem uma história contenciosa, controversa e

antiga; sendo muitas vezes usados de forma indiscriminada, e sem comprovação científi-

ca de seus reais efeitos na saúde humana.

Procurou-se, nesta revisão, discutir o que se encontra na literatura com relação a

alguns alimentos e/ou substâncias com alegação de “funcionais”, relacionadas especifica-

mente ao metabolismo energético e perda de peso.

Para as substâncias reportadas neste trabalho, verificou-se que apesar de existirem

alguns indícios de seus efeitos em animais, as doses necessárias para que se evidencie

mudanças desejáveis no gasto energético e composição corporal em humanos são, em

geral, muito elevadas, não apresentando assim comprovação científica e/ou efeito clínico

desejável, os quais têm sido preconizados principalmente pelos fabricantes destes produtos

como suplemento alimentar. Além disso, há um risco de ocorrência de efeitos indesejáveis

como: prejuízo no crescimento (quitosana) (SUGANO et al., 1980); redução de vitamina E

plasmática (quitosana) (DEUCHI et al., 1995); síndrome de má absorção (quitosana)

(ASAOKA, 1996); alterações no sono (cafeína) (ZARCONE, 1989), capsaicina e o isotiocianato

da mostarda (EDWARDS et al., 1992), e mistura de Ma Huang e guaraná (BOOZER et al.,
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2001); arritmias cardíacas (cafeína) (CANNON; COOKE; MCCARTHY, 2001); dor de cabe-

ça e secura na boca (mistura de efedrina e guaraná) (BOOZER et al., 2001); entre outros.

O que se constatou foi que ainda não existem evidências claras e consistentes sobre

o efeito da quitosana em aumentar a excreção de lipídios em humanos.

Parece que a capsaicina, cafeína, efedrina e catequinas estimulam a ação das

catecolaminas, tendo efeitos fisiológicos parecidos, como aumento da termogênese e lipólise.

É importante lembrar que o efeito termogênico, e conseqüentemente o status me-

tabólico, que determinados alimentos ou substâncias apresentam, como a capsaicina,

cafeína, guaraná e chá verde, podem ser mais ou menos expressivos dependendo da

dieta/refeição ingerida conjuntamente, e do tempo de uso desta alimentação, e da prática

ou não de atividade física.

Bons hábitos alimentares e atividades físicas regulares continuam sendo o mais

recomendado na prevenção da obesidade. A perda de peso rápida é prejudicial a saúde

e falsa, pois o que, na maioria das vezes, se perde não é só tecido adiposo, mas também

tecido muscular e água, com rápido reganho de peso pela diminuição do metabolismo

basal. Por isso, o equilíbrio de um plano alimentar é de fundamental importância, mesmo

quando se utiliza conjuntamente suplementos ou produtos in natura com objetivo de

perda de peso. É preciso manter o bom senso e verificar junto a comunidade científica os

reais efeitos destes produtos como agentes anti-obesidade antes de utilizá-los.
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