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Efeito da suplementação com farinha de linhaça sobre o perfil lipídico e níveis 

de hemoglobina e testosterona em atletas e não atletas 

 

RESUMO 

Vários estudos têm sido conduzidos com farinha de linhaça (FL) e a conclusão de grande 

parte deles é que a FL   reduz o risco de doenças cardiovasculares, diminui os níveis de LDL-

colesterol, colesterol total entre outros. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos da 

suplementação com  farinha de linhaça sobre o perfil lipídico, os fatores analisados foram:  

níveis de hemoglobina (HMB) Colesterol Total (CT), Lipoproteína de alta densidade (HDL), 

Triglicerídeos (TRG)e testosterona (T), em nove atletas de elite, com idade média de 25,1 e 

oito não atletas, com idade média de 23,5. Os participantes consumiram 30 gr/dia de FL 

durante 45 dias no jantar. Cada sujeito realizou uma coleta de sangue antes do consumo, 15º, 

30º e 45º dias, sem alterar a dieta regular. Os  sujeitos foram orientados para não consumir 

nenhuma suplementação adicional e  medicamentos. Os fatores analisados foram: HMB, T, 

HDL e CT. As análises foram feitas de acordo com os procedimentos de rotina dos 

laboratórios credenciados. Os resultados foram: aumento de 15,7% da T no grupo treinado 

(P<0,05). Aumento da HDL em ambos os grupos de 0,06 e 0,09% (P<0,05). Diminuíram o 

CT em ambos os grupos em 0,04 e 0,08% (P<0,05). Os demais fatores em ambos os grupos 

não se alteraram significativamente. O consumo  FL durante 45 dias realizado neste estudo 

não alterou o IMC dos sujeitos avaliados, aumentou os níveis de T em atletas, bem como teve 

um efeito positivo nos parâmetros HDL colesterol e CT em ambos os grupos. Nenhum efeito 

foi identificado no parâmetro hemoglobina em ambos os grupos. Os resultados desta pesquisa 

sugerem que a T pode ser alterada, quando a dieta  com FL  for associado à prática sistemática 

de exercícios físicos. 
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Effect of supplementation with flaxseed on lipid profile and hemoglobin levels 

and testosterone in athletes and nonathletes 

 

ABSTRACT 

Several studies have been conducted with flaxseed (FS) and the realization of much of this is 

that FS reduces the risk of cardiovascular disease, decreased levels of HDL cholesterol, total 

cholesterol, among others. The aim of this study was to investigate the effects of 

supplementation with flaxseed on lipid profile, the parameter analyzed was: level of 

hemoglobin (HMB), total cholesterol (TC), lipoprotein of high density (HDL), triglicedes 

(TRG) and testosterone (T) in nine elite athletes, mean age 25.1 and eight non-athletes, with a 

mean age of 23.5. The participants consumed 30 g / day of LF for 45 days in dinner. Each 

subject performed a blood sample prior to consumption in 15, 30 and 45 days, without 

changing the regular diet. The subjects were instructed not to take supplements and 

medications. The factors analyzed were: HMB, T, HDL and TC. The analysis was performed 

according to routine procedures of the laboratories. The results: an increase of 15.7% for T in 

the trained group (P <0.05). HDL increased in both groups of 0.06 and 0.09% (P <0.05). CT 

decreased in both groups at 0.04 and 0.08% (P <0.05). Other factors in both groups were not 

significantly changed. Consumer FS for 45 days performed in this study does not change the 

measurements of body mass index, increased levels of T and athletes had a positive effect on 

the parameters of TC and HDL cholesterol in both groups. No effect was found in the 

parameter of hemoglobin in both groups. Our results suggest that T may be changed when the 

diet is associated with FS in the systematic practice of physical exercises.  

Keywords: linseed, elite athletes, suplementation.  

 

 


