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Cuidados básicos
“Não se pode dizer que ne-
nhum alimento cure ou pre-
vina doenças, mas apenas
reduz o risco. No entanto,
para que o açaí exerça seu
efeito benéfico à saúde, ele
deve ter seus compostos bi-
oativos preservados e de-
vem ser consumidos em do-
ses adequadas, diariamen-
te, além de ser acompanha-
do de atividade física, como
todo alimento funcional.
Deve-se considerar os cui-
dados no processamento e
armazenamento para que
não haja oxidação do pro-
duto, com consequente per-
da das suas propriedades
benéficas à saúde.”

Hércia Stampini, professora-
associadadaUFVe coautora
do estudo sobre o açaí

Palavra de
especialista

Dieta para equilibrar
o sistema imunológico

Alimentos comocebola, uvaemaçã sãoumapoderosaarmacontraa inflamaçãocrônica, quadro relacionado
aodesequilíbrionadefesadoorganismoeque favoreceo surgimentodeumasérie dedoenças, dodiabetesao câncer

I nchaço, queimação, febre e
dor. Por mais que os sinto-
mas da inflamação incomo-
dem, eles são sinais de que o

corpo se recupera de um corte
ou de uma pancada, ou está
combatendo invasores, como
vírus e bactérias. Existe, no en-
tanto, um tipo de inflamação
que não segue esse roteiro. Na
forma crônica, os sintomas per-
manecem, mesmo que a lesão
tenha sido curada e o invasor,
eliminado — ou, até mesmo,
nunca tenham existido.

Esse tipo de
inflamação surge
porque o sistema
i m u n o l ó g i c o
passa a atacar o
próprio organis-
mo e a destruir
células saudá-
veis, num distúr-
bio ainda não to-
talmente com-
preendido pela
ciência. Com o
passar dos anos,
essa situação
desgasta o orga-
nismo, podendo
provocar uma sé-
rie de problemas.
De acordo com
estudos recentes,
essa condição
contribui, por
exemplo, para o
desenvolvimen-
to dos males de
Alzheimer e de
Parkinson, da in-
suficiência cardíaca, do diabe-
tes e do câncer, entre outras en-
fermidades.

Enquanto não se esclarece a
origem desse mal, pesquisado-
res buscam formas de amenizar
o quadro inflamatório para evi-
tar que essas doenças graves
surjam ou, no caso de pacientes
que já as manifestam, se inten-
sifiquem. Entre as apostas, está
a mudança no cardápio tradi-
cional, passando, especialmen-
te, pelo consumo de alimentos
ricos em polifenóis, que são
compostos antioxidantes, anti-
cancerígenos e anti-inflamató-
rios. Um estudo das universida-
des de Liverpool, na Inglaterra,
e da Califórnia, nos Estados
Unidos, sugere, para esse fim, a
ingestão de itens como cebola,
cúrcuma-da-índia (ou açafrão),
uva (roxa, vermelha e preta),
maçã, açaí e chá-verde.

Citocina
Segundo a equipe de cientis-

tas, cujos resultados foram pu-
blicados na revista especializa-
da British Journal of Nutrition,
os polifenóis são capazes de
equilibrar a citocina, uma molé-
cula que desempenha impor-
tante papel na regulação do sis-
tema imunológico, responsável
pela comunicação entre células
e estimulação do processo infla-
matório. Essas moléculas são li-
beradas pelos linfócitos T, gló-

bulos bran-
cos que fa-
zem a ronda
pelo sistema
circulatório
em busca de
q u a l q u e r
anormalida-
de. De forma
geral, pes-
soas com in-
f l a m a ç ã o
crônica pos-
suem eleva-
do nível de
citocina, ve-
rificado nor-
m a l m e n t e
nos chama-
dos testes da
proteína C
reativa, o que
sugere um
distúrbio nos
g l ó b u l o s
brancos. Ao
testar em la-
boratório um

grupo de 31 tipos de polifenóis
em um modelo humano de cito-
cina produzida por linfócitos T,
os cientistas observaram que es-
ses compostos inibem a prolife-
ração da molécula.

Outra descoberta do estudo
foi o efeito anti-inflamatório
dos ácidos fenólicos (um tipo
de polifenol) após serem absor-
vidos pelo sistema digestivo, o
que havia sido pouco investiga-
do até então. De acordo com os
pesquisadores, os resultados in-
dicam que o grupo de polife-
nóis analisado é benéfico, ao
prevenir e tratar a inflamação
crônica. “Pessoas idosas são
mais suscetíveis à inflamação
crônica; então, seriam os prin-
cipais beneficiados ao suple-
mentar em suas dietas alimen-
tos que são fonte de moléculas
de polifenóis”, escreveram os
autores no estudo.

Hábitos saudáveis
Somada à recomendação de

uma dieta que inclui os com-
postos anti-inflamatórios, espe-
cialistas alertam para a necessi-
dade de manter atividades físicas

regulares e sono reparador como
forma de intensificar os cuida-
dos contra os males da inflama-
ção. “Dietas como a ocidental,
rica em gordura, acompanha-
das de insônia, estresse e seden-
tarismo, são fatores que elevam

o risco de inflamação crônica.
Por isso, não basta mudar os há-
bitos alimentares”, enfatiza o nu-
trólogo Leandro Minozzo.

A mesma recomendação é des-
tacada por Paulo Barboni, quími-
co e pesquisador no desenvolvi-

mento de analgésicos.“Os alimen-
tos favorecem o equilíbrio do cor-
po, mas eles não são suficientes. É
preciso fazer exercícios físicos, evi-
tar o consumo de bebidas alcoóli-
cas e o tabagismo, enfim, ter uma
vida saudável é essencial.”

Dietas comoa
ocidental, rica em
gordura,
acompanhadas de
insônia, estresse e
sedentarismo, são
fatores que
elevamo risco de
inflamação
crônica. Por isso,
não bastamudar
os hábitos
alimentares”

LeandroMinozzo, nutrólogo

Os benefícios do açaí
Em outra investigação sobre

os benefícios dos polifenóis,
cientistas focaram em uma fru-
ta bastante popular no Brasil: o
açaí. Realizado por pesquisado-
res da Universidade Federal de
Viçosa (UFV), em Minas Gerais,
e da Universidade Texas A&M,
nos EUA, o estudo buscou ava-
liar a capacidade de o alimento
gerar efeitos anti-inflamatórios,
anticancerígenos e de regula-
ção da gordura no sangue.

As análises foram realizadas
com roedores e em ambientes
controlados, de forma que ain-
da não é possível estimar os
mesmos resultados em pes-
soas. Esse é, no entanto, o pró-
ximo passo da pesquisa. “Nosso
estudo avalia de forma mais
aprofundada os possíveis me-
canismos de ação pelos quais
os compostos polifenólicos do
açaí atuam na redução do pro-
cesso inflamatório, do estresse
oxidativo e da adipogênese e do

estímulo da apoptose, proces-
sos que estão diretamente rela-
cionados às alterações bioquí-
micas e ao aparecimento de
doenças, como as cardiovascu-
lares, diabetes, obesidade, cân-
cer, entre outras”, explica ao
Correio Manoela Maciel, pes-
quisadora do Departamento de
Nutrição e Saúde da UFV e
coautora do trabalho, publica-
do na revista especializada
Journal of Functional Foods.

De acordo com Manoela, é
importante que o consumo do
açaí seja feito de forma balan-
ceada e acompanhado de ou-
tros cuidados para diminuir os
riscos de doenças graves. “Ainda
não há um consenso em relação
à dose recomendada para o con-
sumo do açaí. No entanto, ele
deve fazer parte de uma alimen-
tação equilibrada e saudável,
pois seus componentes podem
ter um efeito coadjuvante com
outros alimentos.” Por ter componentes anti-inflamatórios, o açaí é recomendado comoparte de umadieta equilibrada
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