
 

 

Co

  

estilo
saudá
princ
balan
no co
de vi
aque

modu
prese
carac
mine
intere
que 
cardio

comp
medi
distri
prova
em 
deter
ação 
propr
traba
uma 
expec
result
antio

efeito
pela 
pró-in
efeito
assoc
home
diabe
níveis

ser u
polife
da ca
indisp
espon
prepa
ainda

omposto pre

o de vida ad
ável e a in
ipalmente p

nceada rica e
ombate de d
da. Os princ
les que cont

ulador tais c
entes em d
cterizados pe
rais que pod
esses na co
demonstram

ovasculares,

ponente foi 
cinal helébo
buída na n
avelmente m
vinhos, em

rminada fase
 é potencia
riedades qui
alho relevant
proteína SI
ctativa de v
tado benéf
xidantes. 

os eficazes n
demonstraç
nflamatórios
os anti-infla
ciadas à obe
eostático da
etes e obesid
s glicêmicos

uma fruta r
enóis presen
asca da fru
posição, im
ntânea, com
arações redu
a tiveram o 

esente no v
Ale

A busca p
dotado por c
nteração soc
por reduzir o
em nutriente
doenças infla
cipais alimen
têm polifenó

Os polife
como: anticâ
iversos alim
ela presença
dem atuar n
munidade c
m prevenir
, câncer, dia

O primeiro
inicialmente
ro branco (V

natureza e 
mais conheci
mbora em 
e do proces

alizada. As 
miopreventi
te recentem
RT1 (enzima

vida em 70%
ico o retar

Estudos p
nos distúrbio
ão de que o
s, tais como
amatórios po
esidade. Out
a glicose pla
dade. Adicion
, relacionado

Outro pot
rica vitamina
ntes na casca
uta são rela
plicando em

m menos do
uziram o es
 humor sign

vinho, o res
exandre Ha

para manter 
cada indivíd
cial são fat
os riscos de 
es e vitamina
amatórias, si
ntos descrito
is. 

enóis são 
âncer, anti-i

mentos e be
a de vários 
no combate d
ientífica ace
r várias d
abetes, obes
o polifenol a
e identificad
Veratrum alb
pode ser s

ido como co
pequenas 

sso de fabric
primeiras e
vas foram d

mente demon
a reguladora

% dos indivíd
rdamento d

romissores p
os relacionad
o resveratro
 TNF, NF-kB
or regular 
tra implicaçã
asmática, pr
nalmente es
os ao contro
ente alimen
a C, cálcio,
a da fruta tr
cionadas a 

m maior dis
ores no cor
stresse em 6
nificativamen

sveratrol pr
ashimoto Pe

r uma vida s
uo. A prátic
tores reconh
 morbidade 
as proporcio
ignifica dize

os com propr

substâncias
inflamatório 
ebidas de o
grupos fenó
de radicais l

erca da sua 
doenças crô
idade, doenç
a ser descob
o e descrito

bum). Sabe-
sintetizada 

omponente p
quantidade

cação do vin
evidências p
emonstrada

nstrou que o
a de inform
duos estuda

do envelhec

pré-clínicos,
dos à saúde 
ol tem poten
B, e IL-1β. A
o microamb
ão relevante
rincipalment
sses efeitos b
ole do acúmu
to polifenol 
, betacarote
raz vários be
efeitos na 

sposição par
rpo e mais 
67% e a do
nte melhora

www

rolonga a v
ereira Lope

saudável est
ca da ativida
hecidos por 
e mortalida

onam efeitos
r que hábito
riedades fun

 bioativas 
 e antioxida
rigem vege

ólicos e de v
livres. Esses
importância

ônicas, com
ças neurode
berto e divu
o a partir d
-se que essa
por diversa

proveniente 
es. Pesquisa
nho tinto, o

plausíveis de
s por (Jang 
o resveratro
ação silencio

ados. Nesse 
cimento cel

 tem demon
metabólica c

ncial efeito n
Além disso, 
biente do t
e do resvera
te devido à 
benéficos es
ulo de lipídio
 é a famosa
eno e potás
enefícios à s
redução do

ra executar 
ativos. Estu

or em 50% 
do, além de

w.dol.in

vida e prote
es * 

tá diretame
ade física re
 aumentar 
de. Manter 
 imunobiológ

os saudáveis
cionais para

que dese
nte. Essas s
tal. Todos o
vários subst
s achados de
a e as propr
mo por ex
generativas 
ulgado foi o 
do veneno i
 substância 

as plantas. 
da casca de
adores acre
o resveratrol
e que este 
et al., 1997)
l foi essenci
osa) 1, aum
sentido, foi 
ular mediad

nstrado que 
celular. Esse
na redução d
o resveratro
ecido adipo
trol é a mel
 estreita as
tão associad

os, principalm
 laranja doc
sio. A alta 

saúde. Prepa
o estresse e
 atividades 
udos demon
nos sujeitos
e obter a se

nf.br 

ege da doen

nte conecta
egular, uma 
a longevida
uma alimen
gicos import

s geram qua
a o organism

empenham 
substâncias 
os polifenói
ratos orgân
espertam gr
riedades bio
xemplo: do
 e dor. 
 resveratrol
isolado da p
 está amplam
O resverat

e uvas e pre
editam que
l é ativado 
composto 

). Além diss
ial para esti

mentando as
 observado 
do pelos e

o resveratro
e fato é emb
de biomarca
ol também 

oso, nas do
lhoria no co
ssociação en
dos à reduçã
mente no fíg
ce, conhecid
 concentraçã
arações sabo
e no comba
físicas de 

nstram que 
s estudados
ensação de 

1 

nça 

da ao 
 dieta 
ade e 
ntação 
tantes 
lidade 

mo são 

papel 
estão 
s são 
icos e 
andes 
ativas 

oenças 

. Este 
planta 
mente 
trol é 
esente 
e em 
e sua 
exibia 
o, um 
mular 

ssim a 
como 

efeitos 

ol tem 
asado 

adores 
exibiu 

oenças 
ntrole 

ntre a 
ão dos 
ado. 

da por 
ão de 
orosas 
ate da 
forma 
estas 
. Eles 
bem-



 

 

estar
casca

alime
terap
  
Refe















  

 * Od
 

r. Porém, são
a da laranja.

entação e, p
pêutico no co

erências 
 Jang, M.

resveratr
 Takaoka,

grandiflor
 Villalba, 

349–359
 Baur, J.A

for impro
 Poulsen 

evidence 
Sciences

 M.-P. San
possibiliti

 http://no
base-de-

dontólogo, d

o necessário
 

Em resum
principalment
ontrole de do

, L. Cai, G
rol, a natura
, M.J. 1939
rum). J. Fac
J.M. & F.J. 
. 

A., Z. Ungvar
oving healths
et al. 2013
 and perspe
. 
ndra et al. 2
ies for the u
oticias.uol.co
casca-de-lar

outorando d

os mais estud

mo, esse con
te produtos 
oenças inflam

G.O. Udeani,
l product de

9. Of the p
culty Sci. Hok
 Alcain. 201

ri, R.K.Minor
span and life
. Resveratro
ctives. Ann. 

2013 Health 
se of health 

om.br/saude/
ranja-doce-p

o Depto. de 

dos para em

njunto de d
 que conten
matórias e, p

, et al. 199
erived from g
phenolic sub
kkaido Impe
12. Sirtuin a

r & D.G. Le C
espan? Nat. 
ol in metab
 N.Y. Acad. 

 effects of ol
 claims. Mol
/ultimas-not
promete-dim

 Farmacolog

www

mbasar eficác

ados fortale
ham polifen
principalmen

97. Cancer 
grapes. Scien
bstances of
erial Univ. 3:
activators a

Couteur. 20
Rev. Drug D

bolic health: 
Sci. 1290 74

live oil polyp
. Nutr. Food
ticias/redaca

minuir-estres

gia da FMRP-

w.dol.in

cia dos produ

ece a ideia 
óis apresent

nte distúrbio

chemopreve
nce 275: 218
f white hell
 1–16. 
nd inhibitor

12. Are sirtu
Discov. 11: 4
 an overvie
4–82 C New 

henols: Rece
 Res. 00, 1–
ao/2013/03/
se-e-dor.htm

-USP 

nf.br 

utos derivad

de que um
tam um pot

os metabólico

entive activ
8–220. 
lebore (Vera

rs. Biofactor

uins viable ta
443–461. 
ew of the cu
 York Acade

cent advance
–12. 
/01/produto-
m  

2 

dos da 

a boa 
tencial 
os. 

vity of 

atrum 

rs 38: 

argets 

urrent 
my of 

es and 

-a-

 


