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     Introdução 

 O Óleo de Coco é uma fonte de triglicérides de 

cadeia média, tem sido usado no Pacífico durante 

séculos como uma parte importante da dieta no uso 

diário, e recentes pesquisas confirmam as crenças 

tradicionais de que o coqueiro é a “Árvore da Vida” e que 

o coco e o Óleo de Coco  tem um papel importante a 

desempenhar em uma dieta equilibrada e nutritiva. 

 

  

 

 

Saudável para Nutrição e Cuidados com o Corpo 

 



 

 

 

     Propriedades 

Os triglicerídeos de cadeia média e 

ácidos graxos essenciais assemelham-se aos 

carboidratos com relação à sua absorção, pois 

não precisam de diversas enzimas para 

completar a digestão, mas diferem-se dos 

mesmos por não utilizar a insulina. Isso faz com 

que os TCM não sejam depositados na forma 

de gordura, além de contribuir com a 

manutenção da estabilidade da glicemia. Ao 

entrar no sistema sanguíneo como ácidos 

graxos livres estão prontamente disponíveis para o metabolismo muscular e hepático.  

O Óleo de Coco é o óleo o mais saudável na terra “diz o Dr. Bruce Fife, um médico naturopata 

e autor do livro - Os Milagres de Cura do óleo de coco”. 

Um excelente suplemento alimentar ajuda a atenuar doenças da tireoide, obesidade, má 

digestão e aumenta a imunidade. Óleo de Coco é desintoxicante, antifúngico e antibacteriano. 

Este óleo está sendo usado por médicos no tratamento de uma variedade de transtornos. 

Estudos clínicos demonstraram que este óleo tem propriedades antimicrobianas e antivirais, e 

também está sendo utilizado no tratamento de pacientes com AIDS. Estudos realizados nas Filipinas 

no ano passado mostraram que o Óleo de Coco, de fato, reduz a carga viral em pacientes com AIDS. 

 Uma vez que erroneamente pensava ser ruim por causa de seu conteúdo de gordura saturada, 

o Óleo de Coco agora é conhecido por conter uma única forma de gordura saturada que realmente 

ajuda a prevenir doenças cardíacas, derrame e endurecimento das artérias. Sua gordura saturada é 

diferente da gordura encontrada na carne ou outras gorduras vegetais, e é idêntico a um grupo 

especial de gorduras encontradas no leite materno que foram mostrados para melhorar a digestão, 

fortalecem o sistema imunológico e protegem contra infecções bacterianas, virais e fúngicas. Essas 

gorduras, derivadas do Óleo de Coco, são rotineiramente usadas em formulações hospitalares IV e 

fórmulas infantis comerciais. Também são usados em bebidas esportivas para impulsionar a energia 

e melhorar o desempenho atlético. 



 

 

 Óleo de Coco ajuda a reduzir diversos problemas de saúde, segundo pesquisas abundantes de 

Jon J. Kabara, Ph.D (Professor Emérito, Universidade Estadual de Michigan), teve este a dizer sobre o 

valor do óleo láurico (contidos no Óleo de Coco Virgem): "Nunca antes na história do homem é tão 

importante para enfatizar o valor de Óleos Láurico. As gorduras de cadeia média no Óleo de Coco são 

similares às gorduras no leite materno e têm os mesmos efeitos nutracêuticos." 

Estudos feitos pelo Departamento de Bioquímica da Universidade de Kerala mostram que o 

Óleo de Coco: 

• Não eleva o colesterol sanguíneo total; 

• Aumenta o colesterol HDL no sangue; 

• Não eleva o LDL-colesterol, ou  relação LDL colesterol / HDL colesterol e 

• Diminui os triglicerídeos séricos. 

  

Outro fato incrível sobre o Óleo de Coco é que, apesar de ser uma gordura, ela realmente 

promove a perda de peso. Devido sua composição saudável de ácidos graxos de cadeia média, estes 

não circulam no sangue como 

outras gorduras, mas são 

enviados diretamente para o 

fígado, onde eles são convertidos 

em energia, como carboidratos. 

Assim, o corpo utiliza a gordura 

para produzir energia, ao invés de 

ser armazenada como gordura 

corporal. 

 
 

     Descrição 

Nucipure® é um Óleo de Coco delicioso na forma de pó, saudável para nutrição e cuidados com 

o corpo, e de excelente qualidade. Isento do sabor e do odor característico do Óleo de Coco 

tradicional. 

 



 

 

Composição do Nucipure® 

Óleo de Coco Refinado 80% 

Xarope de Glicose 15% 

Caseinato 3% 

Pentassódico Tri Fosfato (E451i) 1,5% 

Fosfato Tricálcico (E341iii) 0,5% 

  

O processo utilizado no processamento do Nucipure® é a atomização e o 

microencapsulamento. Por se tratar de um processo brando, as características nutricionais são 

preservadas, garantindo elevada concentração do princípio ativo e shelf-life prolongado. 

  

 
     Estudos 

    Efeito dos triglicerídeos de cadeia média na saciedade, insulinemia, composição 

corporal e perfil lipídico de homens obesos 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Centro de Ciências da Saúde, Instituto de 

Nutrição Josué de Castro. 

O presente estudo é um ensaio clínico controlado, randomizado e único-cego. Os voluntários 

foram alocados para os diferentes grupos de estudo através de randomização permutada em blocos, 

de modo a assegurar distribuição adequada do número de participantes nos grupos de estudo. A 

randomização foi feita em “blocos” de tamanho pré-determinado. No caso do estudo, cada bloco 

contava com seis indivíduos. O esquema geral de condução do estudo pode ser visualizado abaixo, na 

figura 2, com sua respectiva legenda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Delineamento experimental do estudo. 

 

Legenda: 

G1 = Grupo TCM 

G2 = Grupo TCL 

Sem. = semana 

M = Momento 

* Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), aplicação do 

questionário de dados gerais do voluntário e solicitação do preenchimento do registro alimentar de 

três dias, randomização. 

 

Ensaio Clínico 

No momento basal do estudo os voluntários compareceram ao laboratório em jejum noturno 

de 12 horas. Foi realizada coleta de sangue para avaliação da concentração de glicose, colesterol total 

(CT) e frações, triglicerídeos e insulina sérica. Foi medido peso corporal, a estatura, circunferências da 

cintura (CC) e do quadril (CQ) e calculada a razão cintura/ quadril (RCQ). Em seguida foram submetidos 

ao exame de BIA. 

Foi oferecida refeição rica em TCM (Óleo de Coco) para G1 e TCL (Óleo de Soja) para G2 

respeitando a randomização em blocos previamente realizada. Outra EAV 25 foi preenchida 

imediatamente após a refeição, sendo este procedimento repetido aos 60 e 120 minutos após a 



 

 

refeição. Ao final dos 120 minutos, novamente foram coletadas amostras de sangue para a análise da 

glicose e insulina séricas. 

Os voluntários receberam orientações para seguimento de dieta normocalórica, 

individualizada, balanceada em macro e micronutrientes. O voluntário que foi randomizado para 

receber refeição teste rica em TCM permaneceu na pesquisa recebendo TCM e o mesmo sucedeu-se 

com o voluntário que iniciou a pesquisa recebendo refeição teste rica em TCL. Os voluntários foram 

orientados a fazer uso diário de uma colher de sopa do Óleo (12g) a qual deveria ser ingerida no jantar 

por 15 dias. Cada voluntário recebeu quantidade de Óleo proporcionada em garrafa plástica estéril 

devidamente etiquetada com nome do voluntário, data e quantidade de óleo presente em seu 

interior. 

Após 15 dias do início do estudo, os voluntários compareceram para segunda avaliação. Foi 

medido peso corporal, estatura, CC e CQ e calculada a razão cintura/quadril (RCQ). Foi realizado 

recordatório alimentar de 24 horas com finalidade de avaliar o seguimento da dieta. O valor 

energético total (VET) somente era recalculado caso o voluntário tivesse perdido 4 quilos ou mais. O 

voluntário foi orientado a devolver a garrafa com óleo residual, recebendo nova garrafa 

proporcionada para mais 15 dias. No retorno quinzenal os voluntários foram reavaliados com medidas 

antropométricas e recordatório de 24h. Após 45 dias do início da pesquisa, os voluntários 

compareceram ao laboratório em jejum noturno de 12 horas, respeitando o protocolo para exame de 

BIA. Foi coletada amostra sanguínea para análise as concentrações de glicose, CT e frações, 

triglicerídeos e insulina sérica. Após a coleta de sangue, mediu-se o peso corporal, a CC e a CQ. Em 

seguida foi realizada a avaliação da composição corporal pelo exame de BIA. Foi aplicada a EAV em 

jejum, oferecida a refeição teste seguida de nova aplicação da EAV imediatamente após a refeição, e 

aos 60 e 120 minutos. O voluntário era novamente encaminhado ao LACFAR para nova coleta de 

sangue para análise da glicose e insulina sérica e lipidograma. 

 

Resultados 

Foram selecionados 29 homens com idade de 37,21 ± 12,21 anos, com IMC 32,59 ± 1,59 kg/ 

m2. Não houve perda de seguimento no tratamento dos voluntários no decorrer do estudo. 

 

 



 

 

Análise dos grupos no momento basal do estudo 

 Foi observado que os grupos não diferiram (p>0,05) quanto aos parâmetros dietéticos. 

Quanto aos parâmetros antropométricos, de composição corporal e bioquímica os grupos diferiram 

somente quanto ao IMC, visto que G1 apresentou valor superior a G2 (p< 0,05), no entanto ambos os 

grupos são obesos grau 1. 

Quando comparados com as recomendações da DRI (2002/2005), os grupos apresentaram 

adequação das variáveis dietéticas, com exceção da PTN (g/kg). A ingestão de AGS, AGMI e AGPI foram 

comparados com a recomendação da IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia e Prevenção da 

Aterosclerose (2007), observando-se valores de AGS acima do recomendado. 

 

Variáveis de desfecho do ensaio clínico em longo prazo 

Após a intervenção em longo prazo (45 dias), comparando-se os valores médios de G1 e G2, 

não foram observadas diferenças significativas para as variáveis antropométricas e de composição 

corporal. Quanto às variáveis bioquímicas, G1 apresentou glicemia, insulinemia em jejum e HOMA 

inferiores, e QUICKI superior, comparado com G2, indicando maior sensibilidade à insulina e menor 

resistência à insulina em G1. 

As dietas prescritas foram normocalóricas considerando o peso atual, mas hipocalórica 

considerando o consumo habitual e resultaram em melhora da composição corporal dos voluntários.  

Observou-se redução significativa do IMC, MG, CC, CQ, RCQ e aumento da MM em ambos os 

grupos de estudo. Houve redução da glicemia pós-prandial, nos ensaios clínicos de curto prazo 

realizados antes da intervenção dietética em longo prazo em G1. A dieta rica em TCM resultou menor 

glicemia, insulinemia e RI, e maior SI que a dieta rica em TCL, em longo prazo. 

G1 apresentou aumento significativo do HDL-colesterol quando comparado ao G2, ao longo 

do tempo de estudo. A evolução da saciedade em função do tempo, em G1 e G2, em ambos os ensaios, 

foi semelhante. 

Houve correlação positiva da glicemia com a satisfação, duas horas após a ingestão do 

desjejum para os grupos. Há a necessidade de realizar estudos com maior tempo de intervenção, pois 

variáveis como o LDL- colesterol, glicose e insulina em jejum mostraram tendências de redução em 

G1 no presente estudo. Assim como também é necessária a realização de pesquisas científicas que 

elucidem qual é a quantidade segura e eficaz de TCM para o auxílio no tratamento sua obesidade. 



 

 

O TCM parece apresentar efeitos positivos no metabolismo glicídico e juntamente com a 

mudança no estilo de vida por meio da escolha de alimentos mais saudáveis, ricos em fibras, pobres 

em açúcares e gorduras, evitando-se alimentos processados e alta densidade energética, que 

associadas ao sedentarismo contribuem com a gênese da obesidade. 

 

Efeitos da Suplementação Dietética com Óleo de Coco no Perfil Lipídico 

e Cardiovascular de Indivíduos Dislipidêmicos 

(Raquel Souza Miranda Silva, Renata Costa Fortes e Henrique Freire Soares) 

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação dietética com Óleo de Coco Extra Virgem no perfil 

lipídico e cardiovascular de indivíduos hipercolesterolêmicos. 

 Trata-se de uma pesquisa de intervenção realizada no ambulatório de cardiologia de 

Valparaíso de Goiás. A amostra foi composta de 32 pacientes, hipercolesterolêmicos, 50% do sexo 

feminino, idade média de 48 anos. Todos os pacientes foram suplementados com 30 mL/dia de Óleo 

de Coco Extra Virgem durante três meses. Analisou-se o peso corporal, o índice de massa corporal, o 

perímetro abdominal, a relação abdômen-quadris, o consumo alimentar (recordatório de 24 horas), 

assim como lipidograma completo, glicemia de jejum, apolipoproteínas (apo) A-I e B, proteína C 

reativa ultrassensível (PCR-us), lipoproteína (a) [Lp(a)] e fibrinogênio antes e depois da 

suplementação. Usou-se, para análise dos dados, o teste estatístico t de Student, e considerou-se 

significância de 5%. 

Após a suplementação com óleo de coco, observou-se redução significativa do peso, índice de 

massa corporal, relação abdômen-quadris, perímetro abdominal, triglicérides, lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL-c) e PCR-us, bem como aumento significativo nas concentrações de apo A-I. 

Observou-se, também, tendência à redução do colesterol total, lipoproteína de baixa densidade (LDL-

c) e Lp(a), assim como um ligeiro aumento de lipoproteína de alta densidade (HDL-c) e fibrinogênio, 

porém esses resultados não foram significativos. 

Os resultados sugerem que a suplementação dietética com Óleo de Coco Extra Virgem é capaz 

de exercer benefícios no perfil lipídico e cardiovascular de indivíduos dislipidêmicos. 

 

 
     Indicações 

  Nucipure® é indicado para: 



 

 

  • Auxiliar o controle do diabetes, com estabilidade da glicemia; 

  • Auxiliar o aumento dos níveis de energia e redução de gordura abdominal; 

  • Ajudar na prevenção da obesidade;   

  • Ajudar a reduzir os níveis de colesterol e de triglicerídeos; 

  • Tratamento antiviral. 

  

 
     Concentração Recomendada 

  A dose sugerida de Nucipure® é de 2,0 a 4,0 g, duas vezes ao dia (antes das principais 

refeições). 

  Não é necessário aplicar o fator de correção. 
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