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Co
omposto pre
esente no vinho,
v
o res
sveratrol pr
rolonga a vida
v
e prote
ege da doen
nça
Ale
exandre Ha
ashimoto Pe
ereira Lope
es *
A busca para
p
manterr uma vida saudável
s
esttá diretame nte conectada ao
estilo
o de vida ad
dotado por cada
c
indivíd uo. A prátic
ca da ativida
ade física re
egular, uma dieta
saudá
ável e a in
nteração soc
cial são fattores reconh
hecidos por aumentar a longevida
ade e
principalmente por
p
reduzir os
o riscos de morbidade e mortalidade. Manter uma alimen
ntação
balan
nceada rica em
e nutriente
es e vitamina
as proporcio
onam efeitos imunobiológ
gicos importtantes
no co
ombate de doenças
d
infla
amatórias, siignifica dizer que hábito
os saudáveiss geram qualidade
de vida. Os princ
cipais alimen
ntos descrito
os com proprriedades funcionais para
a o organism
mo são
aqueles que conttêm polifenóis.
enóis são substâncias bioativas que dese
empenham papel
Os polife
modu
ulador tais como:
c
anticâ
âncer, anti-iinflamatório e antioxidante. Essas ssubstâncias estão
prese
entes em diversos alim
mentos e be
ebidas de origem vegetal. Todos o
os polifenóis são
carac
cterizados pe
ela presença
a de vários grupos fenó
ólicos e de vários
v
subst ratos orgânicos e
minerais que pod
dem atuar no
n combate d
de radicais livres.
l
Esses
s achados de
espertam grandes
intere
esses na comunidade científica ace
erca da sua importância
a e as proprriedades bioativas
que demonstram
m prevenirr várias d
doenças crô
ônicas, com
mo por ex
xemplo: do
oenças
cardio
ovasculares,, câncer, dia
abetes, obes idade, doenç
ças neurodegenerativas e dor.
O primeiro
o polifenol a ser descob
berto e divu
ulgado foi o resveratrol. Este
comp
ponente foi inicialmente
e identificad o e descrito
o a partir do
d veneno iisolado da planta
p
medicinal heléboro branco (V
Veratrum alb
bum). Sabe--se que essa substância está amplam
mente
distribuída na natureza
n
e pode ser ssintetizada por diversa
as plantas. O resverattrol é
prova
avelmente mais
m
conheciido como co
omponente proveniente
p
da casca de
e uvas e pre
esente
em vinhos, em
mbora em pequenas quantidade
es. Pesquisa
adores acre
editam que
e em
deterrminada fase
e do proces
sso de fabriccação do vin
nho tinto, o resveratroll é ativado e sua
ação é potencia
alizada. As primeiras e
evidências plausíveis
p
de
e que este composto exibia
proprriedades quimiopreventivas foram d emonstradas por (Jang et al., 1997)). Além disso, um
traba
alho relevantte recentem
mente demon
nstrou que o resveratrol foi essenciial para estimular
uma proteína SIRT1 (enzima
a reguladora
a de informação silencio
osa) 1, aum
mentando as
ssim a
expec
duos estuda
ctativa de vida
v
em 70%
% dos indivíd
ados. Nesse sentido, foi observado como
resulttado benéfico o retarrdamento d
do envelhec
cimento celular mediad
do pelos efeitos
e
antioxidantes.
Estudos promissores p
pré-clínicos, tem demon
nstrado que o resveratro
ol tem
efeito
os eficazes nos
n distúrbio
os relacionad
dos à saúde metabólica celular.
c
Esse
e fato é embasado
pela demonstração de que o resveratro
ol tem poten
ncial efeito na
n redução d
de biomarca
adores
pró-in
nflamatórios
s, tais como TNF, NF-kB
B, e IL-1β. Além
A
disso, o resveratro
ol também exibiu
efeito
os anti-infla
amatórios po
or regular o microamb
biente do tecido adipo
oso, nas do
oenças
assoc
ciadas à obe
esidade. Outtra implicaçã
ão relevante
e do resveratrol é a mellhoria no controle
home
eostático da
a glicose pla
asmática, prrincipalmentte devido à estreita asssociação en
ntre a
diabe
etes e obesid
dade. Adicion
nalmente essses efeitos benéficos
b
estão associad
dos à reduçã
ão dos
níveis
s glicêmicos, relacionado
os ao contro
ole do acúmu
ulo de lipídio
os, principalm
mente no fígado.
Outro potente alimen to polifenol é a famosa laranja docce, conhecid
da por
ser u
uma fruta rica
r
vitamina
a C, cálcio,, betacarote
eno e potássio. A alta concentraçã
ão de
polife
enóis presen
ntes na casca
a da fruta trraz vários be
enefícios à saúde.
s
Prepa
arações sabo
orosas
da ca
asca da fru
uta são relacionadas a efeitos na redução do
o estresse e no comba
ate da
indisp
posição, implicando em
m maior dissposição parra executar atividades físicas de forma
espon
ntânea, com
m menos do
ores no corrpo e mais ativos. Estu
udos demon
nstram que estas
prepa
arações redu
uziram o es
stresse em 6
67% e a do
or em 50% nos sujeitoss estudados. Eles
ainda
a tiveram o humor sign
nificativamen
nte melhorado, além de
e obter a se
ensação de bem-
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estarr. Porém, são
o necessário
os mais estud
dos para em
mbasar eficác
cia dos produ
utos derivad
dos da
casca
a da laranja.
Em resum
mo, esse con
njunto de dados fortale
ece a ideia de que uma boa
alime
entação e, principalment
p
te produtos que contenham polifenóis apresenttam um pottencial
terap
pêutico no co
ontrole de do
oenças inflam
matórias e, principalmen
p
nte distúrbio
os metabólico
os.
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