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Table 1 shows results at baseline for BW, BMI, WC
and HC of groups A and B.
Although analysis indicated non - statistically
significant differences between the mean BW, BMI,
WC and HC of the two groups after 8 weeks (data not
shown), a significant decrease in BW of group B was
evident at 56 days compared to baseline (Table 2). A
significant decreased was also observed for BMI
(Table 3) and HC (Table 5). WC variation after 8
weeks are slightly lower in group B than group A
(Table 4). Throughout the study, all subjects
demonstrated 100% compliance, assessed by
checking number of remaining capsules. A 92,8%
compliance for daily diet record with equally
observance of the criteria for both groups was noticed
by dietitien.

A e B (resultado não apresentado). A Tabela 1 apresenta
as características antropométricas iniciais PC, IMC,
PCi e PA para os grupos A e B. Apesar das avaliações
indicarem que as diferenças entre os valores médios
para PC, IMC, PCi e PA dos dois grupos após 8 semanas
(resultados não apresentados) não apresentaram
significado estatístico, foi observado uma diminuição
significativa no PC do grupo B evidente após os 56 dias
quando comparado com o valor inicial (Tabela 2). Foi
observado também uma diminuição significativa nos
valores de PC (Tabela 3) e PA (Tabela 5). Após 8 semanas
a variação da PC foi ligeiramente inferior no grupo B
quando comparada com o grupo A (Tabela 4). Todas as
participantes no estudo ingeriram as cápsulas de acordo
com o estabelecido, tendo sido verificado a adesão ao
tratamento através da contagem do número de cápsulas
remanescente.
Foi também observado pela dietista, em ambos os grupos,
uma adesão de 92,8% das participantes, quanto à
manutenção de um registo diário das dietas ingeridas.

Table 1 - Base line anthropometrics
Tabela 1 - Dados antropométricos basais

Variable

Group / Grupo A
n=21

Group / Grupo B
n=21

76.8 ± 10,5 a

80,1 ± 10,4

29.6 ± 4.2

30.1 ± 3.4

93.9 ± 7.9

96.7 ± 8.3

108.9 ± 8.4

108.0 ± 7.7

Variável
Body weight (kg)
Peso corporal
Body mass index
Indice de massa corporal
Waist circumference (cm)
Perimetro cintura (cm)
Hip circumference (cm)
Perimetro anca (cm)

Table 2 - Body weight variation after 8 weeks
Tabela 2 - Variação do peso corporal após 8 semanas

n

a

Group
Grupo

21

Aa

21

b

B

Body weight (kg)
Peso corporal (kg)
Baseline
8 weeks
Basal
8 semanas
76,8 ± 10,5
80,1 ± 10,4

c

73,3 ± 10,2
75,9 ± 10,5

d

Variation (%)
Variação (%)

- 4.6
- 5.2

Group on hypocaloric diet only / Grupo com apenas dieta hipocalórica
Group on hypocaloric diet and 200 mg seaweed extract twice daily / Grupo com dieta hipocalórica e
extracto de algas duas vezes /dia
c
Values are mean ± SD / Valores médios + DP
d
p<0.05 for difference between baseline and after 8 weeks / p< 0,05 para as diferenças entre o basal e
após 8 semanas
b
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Table 3 - Body mass index variation after 8 weeks
Tabela 3 - Variação do Indice de massa corporal após 8 semanas
n

Group
Grupo

Body mass index
Indice massa corporal
Baseline
Basal

8 weeks
8 semanas

Variation (%)
Variação (%)

21

Aa

29.6 ± 4.2 c

28.2 ± 4.3

- 4.7

21

Bb

30.1 ± 3.4

28.6 ± 3.6 d

- 5.0

a

Group on hypocaloric diet only / Grupo com apenas dieta hipocalórica
Group on hypocaloric diet and 200 mg seaweed extract twice daily / Grupo com dieta hipocalórica e extracto de
algas duas vezes /dia
c
Vaues are mean ± SD / Valores médios + DP
d
p<0.05 for difference between baseline and after 8 weeks / p< 0,05 para as diferenças entre o basal e após 8 semanas
b

Table 4 - Waist circumference variation after 8 weeks
Tabela 4 - Perimetro de cintura após 8 semanas

n

Group
Grupo

waist
cintura

Variation (%)
Variação (%)

Baseline
Basal

8 weeks
8 semanas

21

Aa

93.9 ± 7.9 c

89.6 ± 7.2

- 4.6

21

Bb

96.7 ± 8.3

92.4 ± 8.5 d

- 4,5

a

Group on hypocaloric diet only / Grupo com apenas dieta hipocalórica
Group on hypocaloric diet and 200 mg seaweed extract twice daily / Grupo com dieta hipocalórica e extracto de
algas duas vezes /dia
c
Values are mean ± SD / Valores médios + DP
d
p<0.05 for difference between baseline and after 8 weeks / p< 0,05 para as diferenças entre o basal e após 8 semanas
b

Table 5 - Hip circumference variation after 8 weeks
Tabela 5 - Variação do perimetro da coxa após 8 semanas
n

Group
Grupo

Hip (cm)
Coxa (cm)

Variation (%)
Variação (%)

Baseline
Basal

8 weeks
8 semanas

21

Aa

108.9 ± 8.4 c

106.2 ± 7.4

- 2,5

21

Bb

108.0 ± 7.7

104.8 ± 8.2d

- 3,0

a

Group on hypocaloric diet only / Grupo com apenas dieta hipocalórica
Group on hypocaloric diet and 200 mg seaweed extract twice daily / Grupo com dieta hipocalórica e extracto de
algas duas vezes /dia
c
Values are mean ± SD / Valores médios + DP
d
p<0.05 for difference between baseline and after 8 weeks / p< 0,05 para as diferenças entre o basal e após 8 semanas
b
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