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Introdução
 O Diabetes Mellitus (DM) se tornou um problema de saúde pública, devido a alta prevalência na população, complicações crônicas, 

mortalidade, altos custos financeiros e sociais referentes ao tratamento e perda na qualidade de vida.1,2 Nos últimos anos tem aumentado a 
procura pela medicina popular e por produtos naturais para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o diabetes.3 A 
casca do maracujá amarelo é rica em fibras do tipo solúveis que contribuem na prevenção de doenças. Pode ser considerado um alimento 
funcional havendo indícios de que possa reduzir a glicemia em diabéticos.3  A farinha da casca do maracujá amarelo está sendo comercializada
em casas de produtos naturais, com a indicação de reduzir a glicemia de pacientes diabéticos. Portanto, a idéia desta pesquisa foi estudar uma 
farinha de maracujá disponível no mercado para testar sua eficácia na redução da glicemia e hemoglobina glicada (Hb glicada) em pacientes 
com DM tipo 2.

Objetivos
 Analisar o efeito de uma farinha do maracujá amarelo disponível no mercado, como coadjuvante no tratamento dos paciente diabéticos 

tipo 2.

 

 Avaliar a eficácia da farinha do maracujá amarelo para reduzir as taxas de glicemia e de hemoglobina glicada em diabéticos tipo 2;

 Averiguar as mudanças na composição corporal relacionadas ao consumo da farinha de maracujá, comparando as mensurações.

Material e Métodos
 Este foi um estudo de série de caso, realizado na Universidade Estadual de Londrina (UEL), com 33 servidores com DM tipo 2, de ambos 

os sexos, com idade entre 40 a 80 anos.  O estudo foi aprovado pelo Comitê de bioética da UEL, pelo parecer CEP/UEL 058/2011. Testou-se 
uma farinha do comércio, com 4,45g de fibras solúveis e 16,5g de insolúveis por 30 g do produto, consumidas diariamente por 60 dias. 
Realizou-se a avaliação do consumo alimentar pela frequência, registro alimentar, avaliação antropométrica pelo IMC, pregas cutâneas e 
circunferência do abdome.  Glicemia e Hb glicada foram feitas antes e após a intervenção. As variáveis contínuas foram apresentadas como 
média e desvio padrão ou mediana e quartis e as variáveis categóricas pelas frequências absolutas e relativas. Para comparação das variáveis 
foram utilizados: teste t de Student pareado e não pareado ou testes de Mann-Withney e Wilcoxon conforme indicação. Considerou-se o nível 
de 95% de significância (p menor igual a 0,05).



Resultados e Discussão
 A glicemia e Hb glicada dosada antes e após da intervenção, não apresentaram redução significante estatisticamente. Também não 

alteraram os parâmetros antropométricos, como: IMC, somatória das pregas, percentagem de gordura corporal. Somente diminuiu a 
circunferência abdominal, o que não teve uma explicação razoável, já que o IMC e os demais dados antropométricos não apresentaram 
mudanças estatísticas.

 Não houve mudanças estatísticas referentes aos hábitos alimentares, consumo calórico, protéico, lipídico e de carboidratos durante a 
intervenção.

 Janebro pesquisou a farinha do maracujá em 43 diabéticos por 60 dias e houve redução da glicemia e Hb glicada. Porém, 13 pacientes 
usavam insulina e os demais hipoglicemiantes orais. No presente estudo somente foram incluídos indivíduos em uso de hipoglicemiantes orais. 
Assim naquele estudo a amostra era heterogênea, e a insulina pode ter influenciado os resultados já que controla melhor a glicemia.

Conclusão
 A farinha do maracujá amarelo estudada, não foi eficaz na redução da glicemia e Hb glicada em diabético tipo 2. 

 Com relação à composição corporal dos pacientes, a única mudança ocorrida foi a diminuição da circunferência abdominal.

 Não ocorreram mudanças nos hábitos alimentares e no consumo alimentar dos pacientes durante o período do estudo.

Referências
 1Narayan K MV, Gregg EW, Fagot-Campagna A, Engelgau MM, Vinicor F. Diabetes - a common, growing, serious, costly, and potentially 

preventable public health problem. Diabetes Res Clin Pract. 2000;50(2):77-84. 2King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 
1995-2025: Prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care. 1998;21(9):1414-431. 3Janebro DI, Queiroz MSR, Ramos AT, 
Sabaa-Srur AUO, Cunha MAL, DinizMFFM. Efeito da farinha da casca do maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) nos níveis 
glicêmicos e lipídicos de pacientes diabéticos tipo 2. Rev Bras de Farmacognos. 2008;18(Supl.):724-32.

Legenda
(13) Aluno Egresso Unopar 
(8) Docente  - Universidade Estadual de Londrina
(9) Pesquisador - Universidade Estadual de Londrina
(15) Outros - Universidade Estadual de Londrina


