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Para fechar mais um ano de importantes atualizações científicas da ciência da 
Nutrição Funcional, esta edição conta com artigos esclarecedores sobre nutrição 
clínica e esportiva funcional. 

Uma importante revisão acerca dos mecanismos de ação e possíveis efeitos 
colaterais dos esteroides anabolizantes mostra a importância de conhecer os riscos 
à saúde associados ao seu uso que, no Brasil, tem prevalência preocupante. 

A mucosa intestinal é uma das barreiras de proteção mais importantes do corpo 
humano. Conhecer suas características e como a nutrição pode influenciar sua 
integridade, função e composição de microbiota é fundamental. Para isso, trazemos 
dois artigos esclarecedores sobre a tolerância imunológica de mucosa no tratamento 
de sensibilidades alimentares e sobre o desenvolvimento da microbiota humana, trazendo 
reflexões sobre importância da integridade intestinal e da diversidade da microbiota na homeostase 
energética e promoção da saúde.

Esta edição também conta com uma sessão especial com os highlights de algumas palestras 
apresentas no XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional, trazendo a síntese dos principais 
pontos dessas apresentações e contribuindo de forma excepcional para a atualização científica em 
Nutrição Clínica e Nutrição Esportiva Funcional.

Na sessão de gastronomia funcional, trazemos uma receita com combinações exclusivas de 
ingredientes de nossa biodiversidade e que pode fazer parte das festas de final de ano, agregando 
nutrição e sabor às mesas. 

Boa leitura!

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional
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Conselho Editorial

Ana Cláudia Poletto 
Nutricionista pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (2002) e mestre em Ciências, com ênfase em Fisiologia 
Humana pela Universidade de São Paulo (2006). Pesquisadora (doutoranda, desde 2007) do programa de Fisiologia 
Humana da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Fisiologia Endócrina, atuando nos temas: 
mecanismos transcricionais envolvidos na regulação da expressão do gene SLC2A4, sensibilidade à insulina, 
metabolismo lipídico, obesidade e diabetes mellitus.  

Ana Vládia Bandeira Moreira 
Nutricionista graduada pela Universidade Estadual do Ceará (1996), mestre em Ciências dos Alimentos pela 
Universidade de São Paulo (1999) e doutora em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo (2003). 
Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Viçosa (MG). Coordenadora do Laboratório de Análise 
de alimentos e coordenadora do Projeto de extensão pró-celíaco. Ministra as disciplinas de Técnica Dietética na 
Graduação e Dietética Aplicada no Mestrado e Doutorado e Gastronomia Funcional na especialização na UFV.

Anna Cecília Queiroz de Medeiros
Nutricionista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Experiência na área 
de Nutrição, com ênfase em Nutrição e metabolismo de nutrientes nos diversos estados fisiológicos.    

Fátima Aparecida Arantes Sardinha 
Nutricionista. Doutora em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Mestre em 
Ciências Aplicadas à Pediatria pela UNIFESP/EPM. Especialista em Nutrição e Saúde Pública pela UNIFESP/EPM. 
Docente convidada do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional da VP Centro de Nutrição Funcional 
em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul.  

Revista Brasileira de Nutrição Funcional - 2018 - edição 76
Indexação: Sumários (www.sumarios.org) e ESALQ (http://dibd.esalq.usp.br)

Diretora Responsável
Valéria Paschoal 

Coordenação Científica
Ana Beatriz Baptistella

consultoriacientifica@vponline.com.br
Neiva dos Santos Souza

neiva.souza@vponline.com.br

Jornalista Responsável
José Maria M. Filho

MTB – 19.852 - josemaria@vponline.com.br

Revisão Ortográfica
Lemuel Cintra

lcintra@gmail.com

Capa, Ilustrações e Editoração
Bárbara Feracin Meira

Ctp e Impressão
A.R. Fernandez Pré-Impressão e Gráfica

www.arfernandez.com.br
comercial@arfernandez.com.br

Redação, Publicidade e Administração
VP Centro de Nutrição Funcional

Associação
Atendimento ao Associado

Paula Gimenez - contato@vponline.com.br
Fone/ Fax: (11)3582-5600

As condutas nutricionais preconizadas na
Revista Brasileira de Nutrição Funcional

devem ser supervisionadas exclusivamente
por nutricionistas ou médicos especializados.

Os editores não se responsabilizam pelo
conteúdo dos anúncios, matérias e artigos

assinados. A reprodução total ou parcial
desta publicação só será permitida mediante

autorização prévia.

VP Centro de Nutrição Funcional
Fone/ Fax: (11)3582-5600
contato@vponline.com.br

www.vponline.com.br

Revista Brasileira de

Brazilian Journal of Functional Nutrition

NUTRIÇÃOFUNCIONAL

ano 17. edição 71www.vponline.com.br

ISSN 2176-4522

Interpretando adosagem da vitamina B12

Nitrato: suplementação, 
fontes dietéticas e efeitos na performance

Série Agroecologia: Parte II 
A importância das abelhas para a agroecologia

RECEITATortinha de Legumes com Taioba 

Coordenação e Autores

Apoio

Revista Brasileira de Nutrição Funcional - 2018 - edição 76
Indexação: Sumários (www.sumarios.org) e ESALQ (http://dibd.esalq.usp.br)



Coordenação e Autores

4

Re
v 

Br
as

 N
ut

r 
Fu

nc
; 

41
(7

6)
, 

20
18

Fernanda Serpa 
Diretora e Docente da Empresa Nutconsult. Nutricionista pela Universidade do Estado do RJ/UERJ. Título de 
residência em Clínica Médica no Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ. Pós-graduada em Nutrição Clínica 
Funcional da VP Centro de Nutrição Funcional em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul. Docente convidada 
dos cursos de pós-graduação e extensão da VP Centro de Nutrição Funcional em parceria com a Universidade 
Cruzeiro do Sul. Mestre em Clínica Médica - IPPMG/UFRJ. Nutricionista Militar do Corpo de Bombeiros do RJ. 
Nutricionista Municipal do Hospital Souza Aguiar. 

Gilberti Hübscher 
Nutricionista. Mestre e Doutora em Fisiologia Cardiovascular pela UFRGS. Especialista em Gestão e Saúde pela 
PUC-RS, Gestão em UAN pela UNISINOS e em Saúde da Família pela ULBRA (RS). Docente convidada dos cursos de 
pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional da VP Centro de Nutrição Funcional em parceria com a Universidade 
Cruzeiro do Sul e dos cursos de graduação em Nutrição e pós-graduação em Saúde e Trabalho da Feevale (RS). 
Membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF). 

Márcia Cristina Paiva
Nutricionista, graduada na Universidade de Passo Fundo - RS. Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e pós-
graduanda em Fitoterapia Funcional da VP Centro de Nutrição Funcional em parceria com a Universidade Cruzeiro 
do Sul. Educadora em diabetes certificada pela empresa Medtronic Brasil de equipamentos médicos (Bombas de 
infusão de insulina). Atua em atendimento clínico em clínica de gastroenterologia em São José dos Campos - SP.

Rosangela Passos de Jesus 
Professora Adjunta da Escola de Nutrição da UFBA (ENUFBA). Doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de 
Medicina da USP. Mestre em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo. Especialista em Nutrição Clínica 
Funcional, coordenadora do Ambulatório de Nutrição e Hepatologia do Hospital Universitário Prof Edgard Santos. 

Sandra Matsudo 
Médica Especializada em Medicina Esportiva pela Escola Paulista de Medicina - UNIFESP. Doutorado e pós-doutorado 
em Ciências pela Escola Paulista de Medicina - UNIFESP. Diretora Geral do Centro de Estudos do Laboratório de 
Aptidão Física de São Caetano do Sul - CELAFISCS. Coordenadora geral do Projeto Longitudinal de Envelhecimento e 
Aptidão Física de São Caetano do Sul. Coordenadora pela IUHPE dos Cursos de Atividade Física e Saúde Pública - Agita 
Mundo. Professora Titular do Curso de Educação Física do Centro Universitário FMU. Editora Executiva da Revista 
Brasileira de Ciência e Movimento. Autora dos Livros: “Avaliação do Idoso - Física e Funcional”, “Envelhecimento 
e Atividade Física” e “Obesidade e Atividade Física”. 

Valéria Paschoal 
Nutricionista. Mestre na área de Nutrição e Pediatria pela UNIFESP – EPM. Editora Científica da Revista Brasileira 
de Nutrição Funcional. Coordenadora científica e docente convidada dos cursos de Nutrição Clínica Funcional e 
Nutrição Esportiva Funcional da VP Centro de Nutrição Funcional em parceria com a Universidade Cruzeiro do 
Sul. Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional. Autora dos Livros “Nutrição Clínica Funcional: dos Princípios à 
Prática Clínica”, “Suplementação Funcional Magistral: dos Nutrientes aos Compostos Bioativos”, “Nutrição Clínica 
Funcional: câncer”  "Tratado de Nutrição Esportiva Funcional" e "Nutrição & Sustentabilidade: alimentando um 
mundo saudável". Coordenadora da Comissão Científica do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF). 
Membro do The Institute for Functional Medicine – USA. Nutricionista do CSA Brasil (Community Supported 
Agriculture - Agricultura Sustentada pela Comunidade). Membro do conselho consultivo da CNTU (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados).
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Lista de Autores

Ana Beatriz Baptistella
Nutricionista pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e em Nutrição Esportiva Funcional pela Universidade 
Cruzeiro do Sul em parceria com a VP Centro de Nutrição Funcional. Coordenadora do departamento científico 
da VP Centro de Nutrição Funcional. Coordenadora científica da Revista Brasileira de Nutrição Funcional. Autora, 
colaboradora e revisora dos livros da Coleção Nutrição Clínica Funcional publicados pela VP Editora. Membro do 
The Institute for Functional Medicine (IFM). Atendimento clínico funcional em consultório particular. 

Andreia Araujo Lima Torres
Nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e funcional, com mestrado em nutrição humana, 
doutorado em psicologia clínica e cultura e pós-doutorado em saúde coletiva.

Bernardo Neme Ide
Bacharel em Treinamento Esportivo pela Universidade Estadual de Campinas. Doutor e Mestre em Biodinâmica do 
Movimento Humano pela Universidade Estadual de Campinas. Professor do curso de Pós-graduação em Bioquímica, 
Fisiologia Nutrição e Treinamento Esportivo do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Professor 
convidado no curso de Pós-graduação Lato sensu em Nutrição Esportiva Funcional da Universidade Cruzeiro do 
Sul - parceria com a VP Consultoria Nutricional. Professor do curso de Educação Física do Centro Universitário 
UniMetrocamp, Wyden, Campinas, SP.

Denise Madi Carreiro
Formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo -USP em 1982. Pós-Graduada 
em Nutrição Clínica Funcional. Docente do Curso de Pós-Graduação em Nutrição Clínica Funcional da VP Centro 
de Nutrição Funcional/UNICSUL. Docente do Curso de Pós-graduação Médica do Curso Master em Ciências da 
Fisiologia Humana, do Grupo Longevidade saudável/ Universidade Tales de Mileto. Atendimento nutricional em 
consultório próprio desde 1991. Autora de 13 livros sobre Nutrição clínica e comportamento alimentar

Elisa de Almeida Jackix 
Nutricionista graduada pela PUC Campinas. Doutora em Nutrição Experimental Aplicada à Tecnologia dos Alimentos 
- UNICAMP. Mestre em Nutrição Experimental Aplicada à Tecnologia dos Alimentos - UNICAMP. Docente do curso 
de graduação da PUC-Campinas. Docente e supervisora de estágio na área de Nutrição Social e Educação Física 
da FAM, UNIMEP, METROCAMP. Docente convidada dos cursos de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional e 
Nutrição Esportiva Funcional da Universidade Cruzeiro do Sul em parceria com a VP Centro de Nutrição Funcional. 

Fernanda Serpa
Nutricionista. Docente e representante VP Consultoria Nutricional RJ. Diretora Nutconsult. Residência em Nutrição. 
Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Pós-graduada em Fitoterapia Funcional. Mestrado em Clínica Médica.

Fernando Oliveira Catanho da Silva
Professor e Bacharel em Educação Física – FEF/UNICAMP (2002-2003). Especialista em Bioquímica e Fisiologia do 
Exercício – IB/UNICAMP (2002). Doutor em Biologia Funcional e Molecular – IB/UNICAMP (2004-2009). Pós-Doc 
Laboratório de Bioquímica do Exercício (LABEX) – IB/UNICAMP (2010-2014). Fisiologista da Seleção Brasileira de 
Atletismo Paralímpica (2014-2017). Fisiologista da Associação Paralímpica Campineira (2015-2016). Fisiologista 
do Guarani Futebol Clube (2016). Fisiologista de Atletas de Natação do Tênis Clube de Campinas (2017-2018). 
Sócio da Empresa F3 Consultoria Esportiva (2008-2012). Membro do Grupo MINIAN – Educação e Qualidade de 
Vida (2014-2017). Professor de Graduação e Pós-Graduação (2004-2018). Avaliação Física, Consultoria Esportiva, 
Assessoria Esportiva & Treinamento Personalizado (2003-2018).

Flávia Sobreira 
Nutricionista formada pela Universidade Veiga de Almeida. Mestre em Alimentação Nutrição e Saúde pela UERJ. Pós-
graduada em nutrição clínica ortomolecular, biofuncional e fitoterapia pela Faculdade Redentor. Antropometrista 
nível 1 ISAK. Doutoranda em Ciências Morfológicas pela UFRJ. Docente convidada da pós-graduação em Nutrição 
Esportiva Funcional da Universidade Cruzeiro do Sul em parceria com a VP Centro de Nutrição Funcional.

Gabriela Pimentel
Nutricionista. Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-graduada em Nutrição nas doenças 
crônico-não transmissíveis pelo Albert Einstein. Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela Universidade  
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Cruzeiro do Sul/VP. Pós-graduada em Fitoterapia Funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul/VP. Docente dos 
cursos de Pós-graduação em Fitoterapia Funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul/VP. Certified Wellcoach pelo 
American College of Sports Medicine/Wellcoaches.

Gustavo Barbosa dos Santos
Bacharel em Treinamento Esportivo (UNICAMP). Especialista em Bioquímica do Exercício e Nutrição Esportiva 
(UNICAMP). Doutor e Mestre em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP).

Juliana Geraix
Nutricionista com doutorado em Doenças Tropicais pela UNESP/Botucatu Título de Especialista em Nutrição Clínica 
pela ASBRAN Pós-Graduada em Nutrição Clínica Funcional – UNICSUL/VP Pós-Graduada em Fitoterapia Aplicada 
à Nutrição – UNICSUL/VP Docente Convidada em Cursos e Pós-Graduação na área de Nutrição Clínica Palestrante 
em eventos na área de Nutrição Atendimento em Consultório Particular desde 2005. Coordenadora do Curso de 
Aprofundamento em Nutrição Funcional e Câncer. 

Lázaro Alessandro Soares Nunes
Doutor em Biologia Funcional e Molecular - Área Bioquímica Instituto de Biologia  da Universidade de Campinas 
– UNICAMP. Farmacêutico – Bioquímico Professor do Curso de Ciências Biomédicas do Centro Universitário 
Unimetrocamp – Wyden. Coordenador dos Cursos de Pós-graduação em Medicina Laboratorial/Patologia Clinica  
e Pós-graduação em Biotecnologia Centro Universitário Unimetrocamp - Wyden Campinas/SP. 

Lenita Salgado
Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP Centro de Nutrição Funcional. Pós-graduada em Administração 
do Serviço de Nutrição e Dietética pela Faculdade de Ciências da Saúde São Camilo. Pós-graduanda em Fitoterapia 
Funcional pela VP Centro de Nutrição Funcional. Docente convidada do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica 
Funcional da UNICSUL em parceria com a VP Centro de Nutrição Funcional. Membro do Instituto de Medicina 
Funcional (EUA). Presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional – gestão 2018 a 2020. Coautora do capítulo 
“Estudo de caso dirigido: abordagem prática”, publicado no Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia. 
Nutricionista do time Vôlei Futuro de Araçatuba – equipe masculina e feminina em 2011 e 2012. Atendimento 
Clínico Funcional em consultório particular e Personal Nutrition nas cidades de São Paulo, Itapecerica da Serra, 
Alphaville, São Lourenço da Serra, Piracicaba, Rio Claro e Urupês. Trinta e quatro anos de experiência na área de 
nutrição com atuação nas áreas hospitalar, refeições coletivas e em atendimentos clínicos.

Luis Gustavo Patricio Nunes Pinto
Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Unesp) de Bauru, 
integrante da Articulação Regional de Agroecologia (ARA); principais temas de pesquisa: Agroecologia, produção 
orgânica e biodinâmica, Agricultura familiar, sustentabilidade rural e ambiental.

Marcio Leandro Ribeiro de Souza
Doutor e mestre em Saúde do Adulto pela Faculdade de Medicina da UFMG. Pós-graduado em Nutrição Esportiva 
Funcional. Pós-graduado em Nutrição Clínica Funcional. Pós-graduado em Fitoterapia Funcional. Pós-graduado em 
Treinamento Desportivo. Docente em curso de graduação em Nutrição. Docente convidado nos cursos de pós-
graduação da Universidade Cruzeiro do Sul em parceria com a VP Centro de Nutrição Funcional. Autor do livro 
“Nutrientes aplicados à prática clínica”. 

Nayara Dantas Massunaga Okazaki
Nutricionista, Doutoranda e Mestre em ciências da saúde com ênfase em cardiologia; Pós graduada em Nutrição 
Clínica Funcional e Fitoterapia Funcional; Nutricionista do Departamento cientifico da VP Centro de Nutrição 
Funcional

Nuno Rodrigo Madeira
Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 1994. Após a experiência prática 
de produção de hortaliças em Sumidouro, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, e por breve passagem pela 
Extensão Rural na Emater-MG, realizou o Mestrado e o Doutorado em Fitotecnia / Olericultura pela Universidade 
Federal de Lavras (UFLA) em 2000 e 2004, respectivamente. Desde 2002, é pesquisador da Embrapa Hortaliças 
(CNPH) sendo o responsável pelas linhas temáticas de Cultivo de Hortaliças em Sistema de Plantio Direto (SPDH) 
e pelos trabalhos com Mandioquinha-salsa (Batata-baroa) e Hortaliças Não Convencionais (Hortaliças Tradicionais



Coordenação e Autores

7

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

ou Hortaliças PANC), sempre em parceria com o setor produtivo (órgãos de extensão rural e organizações de 
agricultores). Atuou também em Projetos de Cooperação Técnica Internacional no Haiti e na África. É curador e 
guardião das coleções de germoplasma da Embrapa de Mandioquinha-Salsa, Inhame, Inhame-Cará e Hortaliças 
PANC.

Paulo Mendes
Pós-Graduado em Fisiologia do Exercício - Universidade de Brasília. Pós-Graduado em Nutrição Clínica Funcional - 
VP Nutrição Funcional. Docente Pós-Graduação - VP Centro de Nutrição Funcional. Palestrante - GENES Nutrição

Renato Moreira Nunes
Nutricionista, especialização em Farmacologia e Psicologia, Mestre em Nutrição e Doutor em Biologia Celular. 
Professor da UFJF, Delegado do CRN9 em Juiz de Fora - MG. Pesquisa e atua na área de Nutrigenômica, Nutrição 
em Atividade Física e Gestão do Desenvolvimento Humano. Atualmente aluno do curso de nutrição clínica da VP 
no Rio de Janeiro.

Rodrigo Loschi
Nutricionista, pós graduado em bases nutricionais da atividade física pela Universidade Gama Filho, pós graduado 
em nutrição clínica, metabolismo, prática e terapia nutricional pela Universidade Gama Filho, pós graduado em 
fitoterapia funcional VP Centro de nutrição Funcional.

Sharon Feder
Sócia & Diretora Administrativa na Carevolution LTDA. Colunista da Revista Cloud Coaching. Psicóloga formada 
pela Brown University (EUA). Especialista em Estudos Brasileiros pela Brown University (EUA). Certificação 
Internacional em Health and Wellness Coaching pela Wellcoaches (EUA). Treinada no Modelo Transteórico de 
Mudança Comportamental pela Pro-Change Behavior Systems Inc. Treinada em Medicina de Estilo de Vida 
pelo Institute of Lifestyle Medicine (EUA). Gestão de Empresa Familiar (FGV-SP). Contabilidade e Finanças para 
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Universidade Federal Fluminense (UFF). Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Pós-graduada em Fitoterapia 
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Nutricionista, Mestre e Doutoranda em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Nutrigeneticista do 
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Atualmente é pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais (Faculdade de Medicina 
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autoimune experimental, modelo murino de esclerose múltipla.   
Bióloga CRBio: 89712/01-D. Laboratório de Vacinas e Imunomodulação (Instituto de Biociências/UNESP-Botucatu). 
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Profissionais de Saúde pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pós-graduado 
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Rodrigo Loschi e Bernardo Neme Ide

Abstract

Androgenic anabolic steroids (AAS) are synthetic versions of the hormone testosterone (TE). With its creation, subsequent changes in 
TE structures resulted in changes in the anabolic / androgenic ratio, but also increased their potential side effects. AAS are classified 
as category 3 drugs, and its possession is liable to punishment with fine, prison or both. Despite this, in Brazil, the prevalence of the 
use of AAS is worrisome, and preventive campaigns and warnings about health risks related to their use are necessary.

Keywords: Testosterone; side effects; bodybuilding.

Esteroides anabolizantes androgênicos:

mecanismos de ação e possíveis 

efeitos colaterais

Androgenic anabolic steroids: mechanisms of action and 
possible side effects

Resumo

Esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) são derivações sintéticas do hormônio testosterona (TE). Com sua criação, as subsequentes 
modificações nas estruturas da TE resultaram em alterações na razão anabólico/androgênico, mas também aumentaram os potenciais 
efeitos colaterais que podem ocorrer em resposta ao seu uso. Os EAA são classificados como drogas categoria 3, com posse punida por 
multa, prisão ou ambos. Apesar disso, no Brasil, a prevalência de uso de EAA é preocupante, sendo então necessárias campanhas de 
prevenção e alertas sobre os riscos à saúde advindos do uso dos mesmos.

Palavras-chave: Testosterona; efeitos colaterais; bodybuilding.
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A
Figura 1. Estrutura química da testosterona. Fórmula molecular: C19H28O2; Massa: 0,288kD; 
Nomenclatura IUPAC: 17β-hidróxi-4-androsten-3-um.

Introdução

A testosterona (TE) é o mais potente hormônio 
esteroide anabólico androgênico secretado pelo 
nosso organismo1 Ela é sintetizada a partir do 
colesterol, e seu papel é estimular o crescimento 
muscular, ósseo, promover as características 
sexuais masculinas, aumentar a força, a libido 
e a agressividade2. Produzida nas células de 
Leydig (encontradas apenas nos testículos), suas 
concentrações circulantes são em média 10 a 30x 

maiores nos homens1 Nas mulheres, ela é também 
produzida nos ovários e na zona reticular do córtex 
da adrenal. No músculo esquelético, ela estimula 
a síntese (efeito anabólico) e inibe a degradação 
proteica (efeito anticatabólico). Combinados, esses 
efeitos contribuem para a hipertrofia do tecido e 
possíveis decorrentes ganhos de força e potência1. 
A Figura 1 ilustra a estrutura química da TE.

Tais sinais fisiológicos são modulados pela 
interação da TE com seu receptor androgênico. 
Como hormônio esteroide, a TE possui uma 
ação distinta dos hormônios peptídeos (e.g. 
GH, insulina) e exerce sua ação por meio de 
interações diretas com os elementos regulatórios 
no DNA, levando ao processo de transcrição de 
determinados genes para que sejam traduzidos 
em suas determinadas proteínas. Vale lembrar que 
nem todo hormônio esteroide é anabolizante: o 
colesterol, por exemplo, também é um hormônio 
esteroide, mas não possui ação anabólica, e sim 
catabólica. Adicionalmente, além de esteroide, 
a TE é um hormônio hidrofóbico, sendo, então, 
necessário que algumas proteínas ligantes 

auxiliem no seu transporte na corrente sanguínea. 
Aproximadamente 20-30% da TE encontra-se 
ligada à albumina, 50-70% ao SHBG, enquanto 
que apenas ~4% encontra-se desligada ou na 
forma livre3. 

A alimentação e o horário do dia podem afetar 
os níveis circulantes de TE, cujo pico ocorre de 
manhã, com uma substancial queda no período 
da noite4 . Considerando tais aspectos, os níveis 
basais de TE devem ser aferidos após uma noite 
normal de sono, em jejum e entre as 7:00h e 
10:00h4. As Figuras 2 e 3 abaixo ilustram os 
valores de referência para TE total em homens e 
mulheres de diferentes faixas etárias.
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Figura 2. Intervalos de referência para testosterona total plasmática em mulheres.

Fonte:Valores obtidos de Mayo Laboratories (http://mayomedicallaboratories.com).

Fonte:Valores obtidos de Mayo Laboratories (http://mayomedicallaboratories.com).

Figura 3. Intervalos de referência para testosterona total plasmática em homens.

http://mayomedicallaboratories.com
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Esteroides anabolizantes androgênicos

Os esteroides anabolizantes androgênicos 
(EAA) são derivações sintéticas da TE. Eles 
podem ser administrados através do consumo oral, 
injeção intramuscular ou gel transdérmico, sendo 
utilizados no âmbito clínico para o tratamento de 
doenças como anemia, HIV, queimaduras, pós-
operatório, osteoporose, distúrbios hormonais 
como o hipogonadismo5-8, distrofias musculares, 
sarcopenias, câncer de mama, osteoporose, 
retardos do crescimento, entre outras9. 

Os EAA podem ter muitas propriedades 
ergogênicas como a hipertrofia muscular, aumentos 
da força, potência e resistência, lipólise, aumento 
da massa cardíaca, otimização da recuperação 
entre as sessões, aumento da densidade mineral 
óssea e dos estoques de glicogênio, melhoras na 
capacidade de transmissão neural, eritropoiese, 
maior tolerância a dor e aumento da agressividade. 
Os efeitos dos EAA sobre o desempenho ocorrem 
via metabolismo da TE, cujos efeitos são mediados 

pela interação com seu receptor androgênico2. Já 
os mecanismos não genômicos são mediados via 
aromatização para estradiol e redução à DHT via 
5α redutase2.

Apesar de amplamente utilizada de forma ilícita 
para o desempenho esportivo e fins estéticos, a 
TE é considerada como um fraco EAA. Quando 
ingerida via oral, é rapidamente degradada, e 
apenas uma pequena porção alcança a circulação 
sistêmica. Quando injetada - também devido a sua 
rápida degradação -, os níveis efetivos da droga 
também não são sustentados. Com o objetivo 
de maximizar a efetividade dos EAA, a base da 
estrutura química da TE é modificada de três 
formas: 1) esterificação do grupo 17β-hidroxil; 
2) alcalinização na posição 17α; 3) modificação 
nos carbonos 1, 2, 9 ou 11 na estrutura do anel 
do esteroide. A Figura 4 ilustra as formas de 
modificação na estrutura da TE, e a Figura 5, as 
modificações realizadas na estrutura da TE para 
síntese da oxandrolona.

Figura 4. Modificações na estrutura da TE para a produção dos EAA. 

Fonte:Adaptado de Wilson10.

Figura 5. Estrutura da testosterona (C19H28O2; 17β-hidróxi-4-androsten-3-um) (A) e oxandrolona 
(C19H30O3; 17β-hidróxi-17α-metil-2-oxa-5α-androsten-3-um) (B).
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C19H30O3
17β-hidróxi-17α-metil-2-oxa-5α-androsten-3-um

C22H36N2O
17β-hidróxi-17-metil-5 α-androstano [3,2-c] pirazol

C20H28O2
17α-metil-17b-hidróxi-1,4-androstadien-3-one

C21H32O3
17β-hidróxi-2-hidroximetileno-; 17α-metil-3-androstanona

C27H40O3
17β-hidróxi-4-androsten-3-one

Fórmula base: C19H28O2
Fórmula éster: C3H6O2

4-Androstene-3-one, 17β-ol
C20H24O3

17β-hidroxiestra-4,9,11-trien-3-one
Fórmula base: C18H26O2
Fórmula éster: C10H20O2

19-nor-androst-4-en-3-one-17β-ol
C30H44O3 

androsta-1,4-Dien-17β-ol-3-one 17β-undec-10-enoate 

Vários EAA contêm uma combinação de 
modificações na estrutura do anel carbônico, 
juntamente com uma esterificação e alcalinização. 
O objetivo da criação desses compostos é retardar 
a sua degradação, manter os níveis sanguíneos 
da droga por longos períodos, aumentar os 
efeitos anabólicos e tentar minimizar os efeitos 

androgênicos (ver Quadro 1, que ilustra os 
efeitos anabólicos e androgênicos promovidos 
pela TE). Todavia, até o presente momento não 
foi desenvolvida uma droga que contenha um 
maior efeito anabólico sem apresentar os efeitos 

Quadro 1. Efeitos anabólicos e androgênicos da testosterona.

Efeitos androgênicos Efeitos anabólicos

Crescimento do pênis
Espessamento das cordas vocais
Aumento da libido
Aumento da secreção nas glândulas sebáceas
Padrão masculino dos pelos pubianos
Aumento de cabelos do corpo e da face

Aumento da massa muscular esquelética
Aumento da concentração de hemoglobina
Aumento do hematócrito
Aumento da retenção de nitrogênio
Aumento da deposição de cálcio nos ossos

Por volta de 1970, os efeitos anabólicos dos 
EAA foram descobertos pelos bodybuilders e 
demais atletas, que então passaram a abusar dos 
mesmos. Entretanto, Pope et al.11 relatam que 
atualmente a maioria dos usuários de EAA não 
são atletas competitivos, mas sim praticantes 
de atividades físicas recreacionais que buscam 
melhorar apenas a sua parte estética. Na tentativa 
de ganhar músculos e perder gordura corporal, os 
usuários chegam a usar doses suprafisiológicas 
de EAA e combinações com outras substâncias, 

como o hormônio do crescimento (GH), a 
insulina, clembuterol, hormônios tireoidianos, 
anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e 
corticoides12. 

Os usuários de EAA geralmente adquirem as 
drogas de forma ilícita, fazem uso de duas ou 
mais substâncias (via oral ou intramuscular) e 
autoadministram os medicamentos. As aplicações 
podem ser diárias ou semanais, com ciclos 
durando em média 10 semanas13. A Tabela 1 ilustra 
uma lista dos EAA mais consumidos.

Tabela 1. Lista dos EAA mais consumidos por praticantes de atividades físicas.

Nome do andrógeno Fórmula química e nomenclatura IUPAC

Oxandrolona (Anavar)

Estanozolol (Winstrol)

Metandrostenolona (Dianabol)

Oximetolona (Hemogenin)

Cipionato de testosterona

Propionato de testosterona

Trembolona (Acetato e Enantato)

Decanoato de Nandrolona (Deca Durabolin)

Undecilenato de boldenona (Equipoise)
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Tal abuso dos EAA pode decorrer do fato 
de que, durante as últimas décadas, a imagem 
idealizada para um corpo masculino mudou para 
um corpo com maior desenvolvimento muscular, 
como o de competidores bodybuilders, modelos 
fitness, bonecos de brinquedos e filmes com 
personagens musculosos, como Conan, o Bárbaro 
e Rambo, que são marcos na década de 80 e que 
estão relacionados com o aumento no consumo 
de drogas que aumentam o desempenho, como os 
EAA14. Uma recente investigação estimou que, nos 
Estados Unidos, mais de 2,9 milhões de indivíduos 
– na maioria homens – já usaram EAA em algum 
momento de suas vidas11. Especificamente no 
Brasil, uma revisão sistemática conduzida por 
Abrahin et al.15 demonstrou que, dependendo da 
região, o porcentual de usuários de EAA pode 
variar de 2,1 a 31,6% da população. Quando 
comparado o uso dos EAA entre os profissionais da 
saúde, o consumo maior foi entre os estudantes e 
professores de Educação Física, um fato alarmante 

que revela, talvez, o pouco conhecimento sobre 
os efeitos colaterais do uso não terapêutico de 
tais substâncias15,16 e/ou a total negligência por 
parte desses profissionais, que deveriam agir 
como promotores e não depreciadores da saúde 
da população.

Com a criação dos EAA, as subsequentes 
modificações nas suas estruturas resultaram 
em alterações na razão anabólico/androgênico, 
mas também aumentaram os potenciais efeitos 
colaterais que podem ocorrer em resposta 
ao seu uso17. Conforme novas drogas têm 
sido desenvolvidas, diferentes métodos de 
administração vêm sendo propostos. Todavia, 
nenhuma droga é 100% segura, e os EAA não 
fogem à regra. Os efeitos colaterais associados ao 
uso ilícito dos EAA são inúmeros, e alguns deles 
ainda não são totalmente conhecidos. A Figura 6 
e a Tabela 2 apresentam uma lista dos possíveis 
efeitos colaterais advindos do uso dos EAA.

Figura 6. Resumo dos possíveis efeitos colaterais advindos do uso dos EAA.

Dermatológico Musculo esquelético

RenalHepático

Neuropsiquiátrico

Aterosclerose

Remodelação
anatômica

Cardiovascular Reprodutivo

Arritmia Hipertensão Trombose

EFEITOS COLATERAIS POR USO DE EAA

Fonte:Adaptado de Goldman e Basaria18.
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Tabela 2. Possíveis efeitos colaterais advindos do uso dos EAA em homens e mulheres.

Euforia
Irritabilidade

Espasmo muscular
Uretrite

Dor escrotal
Cefaleia
Tontura
Náusea

Risco aumentado de lesão músculo-tendínea
Fechamento prematuro das epífises

Adicionalmente nas mulheres
Masculinização

Engrossamento da voz
Hipertrofia do clitóris

Atrofia mamária
Irregularidades menstruais

Aumento da libido

Possíveis efeitos colaterais advindos do uso dos EAA

Atrofia testicular
Ginecomastia (nos homens)

Hipertrofia prostática
Impotência

Aumento do colesterol total
Infarto miocárdico

Acidente cerebrovascular
Lesão hepática

Hepatite
Acne

Comportamento agressivo
Flutuações repentinas de humor

Dependência
Psicose

Episódios maníacos e/ou depressivos
Tentativa de suicídio

Ansiedade

Uma pesquisa realizada com 500 usuários de 
EAA mostrou que mais de 50% utilizam doses 
acima de 1000 mg por semana19, o que representa 
10x mais a síntese natural de TE, elevando os 
níveis séricos muito acima das respostas induzidas 
pelo treinamento. No estudo supracitado, os 
participantes também reportaram os efeitos 
colaterais apresentados. Trezentos e dezoito dos 
500 usuários (63,6% da amostra) reportaram 
atrofia testicular; 317 apresentaram acne; 261, 
retenções líquidas; e 256, casos de insônia. Os 
autores concluíram, com os resultados, que apenas 
0,8% da amostra (4 em cada 500 usuários) não 
apresentaram efeitos colaterais associados ao uso 
dos EAA.

Lesões no sistema musculoesquelético 
induzidas pelo uso de EAA

Dentre os vários efeitos adversos do uso 
dos EAA a longo prazo está o elevado risco de 
ruptura dos tendões20. Os andrógenos aumentam 
a massa e a força do músculo esquelético, e essas 
adaptações musculares ocorrem mais rapidamente 
quando comparadas às adaptações nos tecidos 
conjuntivos. Assim sendo, os tendões podem não 
estar preparados para suportar a pressão exercida 
pelos músculos então mais fortes 18, fazendo com 
que a combinação de EAA e treinamento resistido 
esteja associada a um alto risco de lesões nos 

tendões21. Parssinen et al.22 relatam que o uso de 
EAA influencia negativamente no metabolismo 
do colágeno tipo I, e, adicionalmente, estudos 
em modelos animais demonstraram que o uso 
de EAA levou a displasia do colágeno, fazendo 
com que os tendões se tonassem mais rígidos 
e menos flexíveis23-25. Um estudo prospectivo 
conduzido por Seynnes et al.21 avaliou os efeitos 
de EAA nas características do tendão patelar de 
indivíduos com histórico de treinamento resistido 
e uso de EAA, demonstrando rigidez 26% maior 
no tendão patelar no grupo EAA comparado 
ao grupo sem uso, sendo que essas adaptações 
podem estar associadas a um maior risco de 
lesão. Corroborando com as hipóteses acima 
levantadas, um estudo de coorte conduzido por 
Kanayama et al.14 resgatou históricos médicos 
de 142 fisiculturistas homens experientes, com 
idade de 35 a 55 anos. Desses, 88 relataram pelo 
menos dois anos de uso cumulativo de EAA, e 
22%, pelo menos uma ruptura de tendão ao longo 
da vida. Adicionalmente, 17% relataram duas ou 
mais rupturas de tendões em membros superiores.

Considerações finais

O uso dos EAA por parte de atletas tem sido 
reconhecido desde 1950. Entretanto, sua proibição 
em esportes olímpicos só ocorreu em 1974, e 
os testes para sua detecção tiveram início em 
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1976. Desde 1990, o uso de EAA para fins não 
terapêuticos é ilegal. Os EAA são classificados 
como drogas categoria 3, com posse punida por 
multa, prisão ou ambos17. A prescrição de EAA 
para o bodybuilding ou demais desempenhos 
atléticos é punida por lei17. Os estudos continuam 

associando sérios efeitos colaterais causados 
pelo uso indiscriminado de EAA em doses 
suprafisiológicas. No Brasil, a prevalência de uso 
de EAA é preocupante, sendo então necessárias 
campanhas de prevenção e alertas sobre os riscos 
à saúde advindos do abuso dos mesmos.
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Luis Gustavo Patricio Nunes Pinto e Thais Fernanda de Campos Fraga da Silva

Abstract

The human is a complex living organism. And in it, a great variety of other living organisms, live in symbiosis. Besides the commensal 
microbiota of the gastrointestinal tract, that has been better discovered in recent years, its ecological interactions and relative abundances 
have also become the target of many studies. Results show that the any deregulation in these populations of the human microbiota may 
be associated with and related, to major public health problems, such as chronic inflammatory diseases, obesity, diabetes, cardiomyopa-
thies, dysfunction in metabolism, immune responses and even to problems of neurological development matters. To foremost understand 
the dynamics of the ecological relations in this ecosystem, to promote a greater balance level in the human microbiome, will allow to 
reach better way outs, treatment propounds and intervention plans, for the promotion of the individual health and the quality of life.

Keywords: Microbiota, quality of life, ecology, homeostasis.

A microbiota humana e suas interações: 
a importância da diversidade da microbiota na 

manutenção do equilíbrio energético

e promoção da saúde

The human microbiota and its interactions: the importance of microbiota 
diversity in maintaining energy balance and health promotion.

Resumo

O ser humano é um organismo vivo complexo. E nele, uma grande variedade de outros organismos vivos, vivem em simbiose. Além da 
própria microbiota comensal do trato gastrointestinal, que vem sendo melhor descoberta nestes últimos anos, as suas interações ecológicas e 
abundâncias relativas também tem se tornado alvo de estudos. Resultados demonstram que o desequilíbrio nestas populações da microbiota 
humana pode estar associada e relacionada aos grandes problemas de saúde pública, como os quadros de doenças inflamatórias crônicas, 
obesidade, diabetes, cardiomiopatias, bem como à disfunções no metabolismo, nas respostas imunitárias e até mesmo neurológicas. 
Entender melhor a dinâmica das relações ecológicas deste ecossistema para promover maior equilíbrio no microbioma humano, irá 
permitir alcançar melhores saídas, propostas e planos de ação, para a promoção da saúde do indivíduo e da qualidade de vida.

Palavras-chave: Microbiota, qualidade de vida, ecologia, homeostase.
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O ser Humano, sob uma perspectiva ecológica, 
é um conjunto de ecossistemas (microambientes), 
que abriga uma ampla diversidade de comunidades 
ecológicas em regiões corpóreas diferentes, 
proporcionando interações simbióticas com micro-
organismos de forma que estas interações podem 
refletir de maneira positiva ou negativa à “saúde” 
do hospedeiro. No ser humano (adulto) há cerca 
de 1014 bactérias para 1013 células humanas, ou 
seja, 10 vezes mais bactérias em relação às nossas 
células próprias1.

É preciso despertar para a necessidade desta 
visão global, com o ensejo de alcançar maior 
compreensão da dinâmica na modulação deste 
microambiente, dada a sua inegável importância 
à condição de saúde nutricional (digestão e 
absorção), proteção contra patógenos e regulação 
imune, além de funções enzimáticas, estimuladoras 
e precursoras de substâncias envolvidas em vários 
processos metabólicos do hospedeiro, entre outros 
papéis na promoção da homeostase do organismo 
que abordaremos ao longo deste artigo1.

Para refletir o assunto sob este ponto de vista 
ampliado, discutir alguns conceitos ecológicos 
norteadores serão importantes na interpretação, 
comparação e correlação das interações desta 
microbiota com o hospedeiro.

Sob a luz dos fundamentos da Ecologia, 
compreende-se que o ambiente abiótico através 
de seus componentes fisíco-químicos (pH, 
concentração de gases, etc.) – neste caso 
representado pelo trato gastrointestinal – 
influencia os organismos vivos e os componentes 
bióticos (representados pela microbiota) em suas 
atividades, e através destes fatores pode-se limitar 
ou favorecer o desenvolvimento da biodiversidade 
e o nível de equilíbrio energético deste ecossistema. 
Em contrapartida, estes organismos vivos também 
promovem modificações e regulam tais fatores 
abióticos, promovendo alterações neste ambiente, 
favorecendo ou até mesmo limitando o equilíbrio 
energético e o desenvolvimento da biodiversidade 
neste Ecossistema2.

Este raciocínio nos permite interpretar que, 
o nível de equilíbrio energético (o grau de 
sanidade) de uma determinada unidade funcional 
(ecossistema) é produto final das interações 
ecológicas dos componentes bióticos entre eles 

mesmos (população e comunidade) e suas relações 
com os componentes abióticos disponíveis 
neste ambiente. Tais interações resultam em 
características únicas à cada ambiente, através da 
soma das propriedades coletivas, acrescidas das 
propriedades emergentes, que são características 
novas e únicas, resultantes do funcionamento da 
unidade, equivalente a um nicho e suas interações 
como um todo2.

Em teoria, com base em seus constituintes e 
permitindo ser demonstrado matematicamente, 
os ambientes integrativos hierárquicos (maior 
riqueza) são muito mais resilientes às respostas de 
perturbação, além de evoluírem mais rapidamente 
que ambientes com sistemas não hierárquicos, 
mesmo que ambos apresentem o mesmo número 
de elementos (abundância). Ou seja, quanto 
maior a biodiversidade na unidade funcional, 
maior sua capacidade de carga e suporte, além de 
obter melhor modulação dos fatores limitantes, 
promovendo maior equilíbrio energético do 
ambiente2.

Tratando este conceito de maneira simples, 
quando se tem uma microbiota apresentando 
um maior número de posições hierárquicas 
(biodiversidade), têm-se uma melhor modulação 
individual e coletiva destes organismos, 
afetando positivamente o microbioma e o 
próprio hospedeiro, garantindo maior resiliência, 
aproveitamento energético, melhor resposta 
imunitária, metabolismo mais eficiente e por 
consequência um indivíduo mais saudável1,2.

Esta comunidade de micro-organismos 
simbióticos ao ser humano é construída de forma 
escalonada, iniciando-se a partir da interação 
do organismo com o ambiente externo desde o 
seu nascimento (momento onde ainda é estéril 
e desprovido destes organismos simbióticos). 
Esta colonização segue ao longo de nosso 
desenvolvimento, revelando sua dependência 
aos hábitos alimentares e ambientais de cada 
indivíduo3.

Apesar de se estimar que no microbioma do 
trato gastrointestinal humano habitam mais de 500 
espécies, divididas em até 40 Gêneros (onde cerca 
de apenas 10 Gêneros não são representados de 
maneira significativa), é provável que haja muitas 
espécies ainda não conhecidas. Ressalta-se que, 
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por mais que determinados Filos e Gêneros sejam 
comuns aos humanos, suas abundâncias e riquezas 
ecológicas são individualmente diferentes em 
cada organismo, inclusive em gêmeos. Alterações 
na composição deste microbioma são aparentes 
e bem estudadas nas comparações feitas entre 
pessoas obesas e magras, além de demonstrarem 
modificações significativas também naqueles com 
hábitos alimentares diferentes, como em casos 
de dietas restritivas ou como o veganismo, por 
exemplo3.

Para discutir e demonstrar que as interações 
ecológicas entre a microbiota e o hospedeiro podem 
ditar a condição de saúde do indivíduo, e que 
hábitos alimentares de pouca diversidade podem 
promover o desequilíbrio desta biota, fenômeno 
chamado de disbiose, uma revisão bibliográfica 
foi feita a partir de artigos científicos recentes 
(inferior a dez anos), contemplando diversas áreas 
do conhecimento que relacionam a interação da 
microbiota com a saúde do ser humano. Nessa 
revisãoforam selecionados artigos a partir dos 
motores de busca Scielo e Reserchgate, além de 
monografias e teses dispostas em repositórios de 
universidades federais e estaduais, bem como, 
livros didáticos, utilizados para conceituação e 
referenciação teórica.

Ainda que esta microbiota não tenha sido 
totalmente descrita, nem compreendida em seus 
papéis principais ou em suas funções secundárias 
de forma integral, e outras espécies conhecidas 
ainda não terem sido isoladas com sucesso 
para viabilizar determinados estudos fora do 
ambiente gastrointestinal (presumivelmente por 
serem dependentes deste microambiente ou de 
alguma associação com outro micro-organismo), 
as pesquisas sobre a microbiota humana vêm 
crescendo em todas as áreas do conhecimento3,4, 
principalmente após a iniciativa do Projeto 
Microbiota Humana do NHI (National Institutes 
of Health) em 2008, sendo sua primeira fase 
encerrada em 2013 e a segunda fase iniciada em 
20145.

Este grande projeto iniciou-se com o objetivo de 
gerar base de dados e ferramentas computacionais, 
além de novas perspectivas moleculares que 
facilitem a caracterização e a compreensão da 
microbiota humana em suas interações com o 

hospedeiro5.
Para a construção desta base de dados complexa, 

tem-se feito uso de múltiplas ferramentas e 
tecnologias ômicas. Uma técnica utilizada na 
sua primeira fase foi NGS (Next-generation 
Sequencing) a de sequenciamento do gene do 
RNA ribossomal 16S (16S rRNA), que auxilia 
a caracterizar a complexidade das comunidades 
microbianas com objetivo de gerar recurso de 
dados que permitam descobrir se existe uma 
microbiota saudável. Outra técnica empregada, 
já na segunda fase, é a WGS (Whole Genome 
Shotgun), que fornece discernimento sobre as 
funções e as vias presentes na microbiota humana5.

Todas as ferramentas e os dados gerados por 
este grande grupo estão disponibilizados ao acesso 
dos pesquisadores para consulta e recuperação 
de dados genéticos humanos, microbianos e 
metatranscriptômicos, além do repositório do 
conjunto de dados de microbiomas humanos e 
padrões de relatórios estabelecidos pelo Data 
Coordination Center (DCC), tanto do HMP1 
quanto do iHMP, respectivamente a primeira e a 
segunda fase do projeto5.

O conhecimento sobre a participação de bactérias 
intestinais em mecanismos fisiopatológicos 
evoluiu em grande parte também por resultados 
obtidos em estudos realizados com animais6,7. 

Em um modelo experimental com foco 
na obesidade e o papel da microbiota como 
moduladora, uma dieta CHO (de baixa gordura 
e rica em polissacarídeos vegetais complexos) 
foi administrada a camundongos sem microbiota 
(Germ-free) mantidos em isoladores gnotobióticos 
que, posteriormente, foram submetidos ao 
transplante de microbiota intestinal distal (cecal) 
colhida de um doador com características 
fisiopatológicas de obesidade, enquanto o outro 
grupo com mesmos parâmetros recebeu transplante 
da microbiota cecal de um representante magro6,7. 
Após quatro semanas (período para colonização 
desta microbiota doada), ainda mantidos no 
ambiente gnotobiótico, metade dos camundongos 
de cada grupo foi submetida à dieta característica 
ocidental, rica em gorduras saturadas e insaturadas, 
sacarose, maltodextrina e amido de milho 
(comumente utilizados como aditivos alimentares), 
enquanto o restante foi mantido na dieta CHO. Foi 
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estatísticamente observado neste experimento, 
bem como em outros semelhantes, que os ratos que 
receberam microbiota de doadores obesos tiveram 
um aumento significativo na gordura corporal total 
em comparação às situações onde o doador era 
magro, em ambas as dietas, demonstrando, assim, 
a contribuição da microbiota para o agravamento 
dos fatores fisiopatogênicos na obesidade e seus 
consequentes, como a condição de resistência à 
insulina e riscos cardiometabólicos6-,8.

Uma relevante questão,  observada e 
demonstrada por vários autores que associam 
a obesidade com a alteração na composição 
da diversidade microbiana é de que ela está 
geralmente relacionada a um desequilíbrio na 
abundância relativa entre dois dos Filos de 
maior representatividade na microbiota humana, 
Bacteriodetes e Firmicutes6-9.

Estes Filos têm representantes de grande 
importância para o hospedeiro, principalmente por 
suas propriedades fermentadoras de carboidratos 
e aminoácidos, em suas funções probióticas e 
também enzimática através da produção de ácidos 
láctico, acético, lactato, entre outros metabólitos. 
Estes micro-organismos, representantes dos dois 
Filos, têm relações de antagonismo na colonização 
de espécies comensais através da produção de 
bacteriocinas. Um exemplo é o Clostridium spp., 
caracterizados como fermentadores de carboidratos 
e aminoácidos e que multiplicam-se em processos 
infecciosos e liberam amônia, amidas, indol e fenol 
como metabólitos, dificultando a colonização por 
Bifidobacterium spp., produtoras de ácidos láctico 
e acético (que auxiliam na redução do pH), 
desfavorecendo a colonização de patógenos10.

Estes estudos verificaram que em pacientes 
obesos há um aumento na abundância do Filo 
Firmicutes. Por outro lado, pessoas magras e 
que perderam peso registram um aumento na 
abundância do Filo Bacteriodetes em relação aos 
Firmicutes6-9,11.

Outra associação desenvolvida por vários 
autores, sobre a predominância das bactérias dos 
Filos Firmicutes e Proteobacteria em relação 
às Bacteriodetes, está no hábito alimentar, 
afirmando que a dieta chamada ocidental favorece 
este quadro. Por outro lado, dietas ricas em 
carboidratos e fibras favorecem o quadro oposto, 

possibilitando verificar o aumento na abundância 
do gênero Prevotella, gênero presente e observado 
também em indivíduos que perderam peso11.

Outras relações benéficas sobre a redução 
na proporção de Proteobacteria na composição 
da microbiota estão sendo demonstradas por 
meio da suplementação com vitamina D. Estes 
trabalhos recentes evidenciam um papel de grande 
importância da vitamina D na manutenção da 
integridade da mucosa, regulando a microbiota que 
mantém a resistência no trato gastrointestinal; em 
contrapartida, estas certas bactérias influenciam 
a expressão de receptores de membrana da 
vitamina D (VDR). Nestes estudos, indivíduos 
suplementados com vitamina D apresentaram, 
também, menor ganho de peso e redução da 
glicemia e insulinemia induzidas por dieta 
hiperlipídica, possivelmente pela regulação de 
genes envolvidos na oxidação de ácidos graxos e 
no metabolismo mitocondrial11,12.

Ainda, constatou-se nestes estudos que a 
presença de níveis adequados de vitamina D afeta 
beneficamente a composição da microbiota a 
partir da sua atuação no sistema imune, sob ação 
nas células dendríticas e linfócitos T regulatórios, 
sendo possível verificar que sua deficiência 
afeta negativamente a composição da mesma, 
aumentando a abundância de bactérias gram-
negativas (Haemophilus e Veillonella), o que leva 
a uma condição de baixa resistência aos efeitos 
inflamatórios, não conseguindo atenuar efeitos 
da LPS, molécula lipossacarídica presente nas 
bactérias gram-negativas. Consequentemente, há 
uma redução da proporção de bactérias benéficas 
(Coprococcus e Bifidobacterium), que teriam papel 
de estimular a resposta imune à inflamação11,12.

É de comum acordo entre os autores que a 
composição diversa e equilibrada da microbiota 
promove homeostase intestinal por ter função de 
barreira e estimuladora da resposta imune. Em 
um quadro onde esta homeostase se apresenta 
comprometida pelo desiquilíbrio da microbiota, 
pode ocorrer por motivos de causa ou efeito um 
aumento na permeabilidade intestinal, facilitando 
a entrada de produtos tóxicos e endotoxinas, 
tais como o LPS, que podem gerar inflamação 
e resistência à insulina, podendo também ser 
participante no desenvolvimento de doenças 
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metabólicas e cardiovasculares. Existem outras 
associações em estudos que relacionam a ativação 
de células via receptores toll-like (TLR) por LPS 
circulantes no plasma sanguíneo, com algumas 
metástases na tireoide, no câncer colorretal e no 
câncer de mama3,4,7,9,11-3.

Assim como nos estudos sobre a vitamina 
D, outra molécula da mesma classe lipofílica, 
a vitamina A, tem apresentado resultados 
interessantes de interações com a microbiota 
através da ação das células dendríticas com 
perfil tolerogênico, capazes de produzir e serem 
estimuladas por atRA (all-trans retinoic acid) na 
manutenção da tolerância a antígenos alimentares 
e microbianos, promovendo a homeostase do 
trato gastrointestinal com a indução das células 
T reguladoras nas regiões de mucosa e tecido 
periférico14. O metabólito atRA da vitamina A 
apresenta um papel de grande representatividade 
como modulador na diferenciação de células T 
auxiliares, bem como na modulação do sistema 
imune inato através da indução de células linfoides 
inatas (ILCs) ao tropismo intestinal14,15.

A vitamina A é um micronutriente que o 
organismo humano não é capaz de sintetizar, 
precisa ser adquirido primariamente como pró-
vitamina A através de dieta. É encontrado em 
animais e vegetais nas formas de esteres de retinil 
e carotenoides, respectivamente. No intestino é 
absorvida e transportada até o citosol celular, onde 
passará por reação enzimática que a transformará 
em ácido retinóico (RA) ou ésteres de retinol 
(RE). (14)

Camundongos com deficiência em vitamina A 
não apresentaram em sua lâmina própria intestinal 
células secretoras de Ig-A (Imunoglobulina A), 
fenômeno descrito pelo efeito combinado da 
indução deficiente de receptores de células B 
secretoras de Ig-A no tecido intestinal e pela 
incapacidade simultânea das células dendríticas e 
outras células na produção das interleucinas (IL) 
5 (IL-5) e IL-6. Estas correlações permitiram a 
afirmação de que a ausência de RARα (receptor de 
ácido retinoico α) em células B, especificamente, 
promove a disbiose intestinal, além de incapacidade 
em promover respostas imunológicas adequadas, 
mesmo após imunização oral14.

É inegável que muito há para se descobrir, 

tendo em vista que esta microbiota participa 
de forma coadjuvante ou protagonista, atuando 
direta ou indiretamente nos mais diversos 
processos metabólicos do indivíduo. Ela influencia 
com seus metabólitos as vias do atRA nas 
células dendríticas do sistema imune inato14,15, 
além de, recentemente, ter sido relacionada 
com transtornos e enfermidades mentais 
sobre as fases do desenvolvimento do sistema 
neurológico, inter-relacionando tais variações na 
composição da microbiota que comunica com 
eixo gastrointestinal-cerebral (nervo Vago) com 
alterações comportamentais como o autismo, além 
de Alzheimer e esquizofrenia16,17.

Em estudos com foco neurológico, observou-
se que um quadro de alteração na composição 
da microbiota intestinal do ser humano, seja ela 
induzida por dieta, antibióticos ou probiótica, 
pode acarretar em mudanças na fisiologia do 
organismo. Os metabólitos desta microbiota 
intestinal (ácidos graxos) e os efeitos das 
mudanças nas vias neuroquímicas do hospedeiro 
que promovem o aumento da permeabilidade 
do intestino e da barreira hematoencefálica, 
podem ampliar a possibilidade de incidência 
dos distúrbios neurodegenerativos, bem como 
infecções por micro-organismos patogênicos. 
Resultados destes estudos também sugerem que 
como a microbiota intestinal está relacionada 
intimamente com o Alzheimer, esta doença pode 
ter seu acometimento no próprio intestino, pelo 
resultado do desequilíbrio na ecologia destes 
simbiontes em pacientes com pré-disposição 
gênica16,17.

A partir de tantas evidências devem ser cada 
vez mais alvos de estudos os quadros apresentando 
diferenças de composição na abundância e 
na riqueza das espécies que constituem as 
comunidades dos micro-organismos simbióticos 
ao ser humano e suas interações. 

Fomentar esta linha de pesquisa ampla 
oferecerá melhor compreensão da dinâmica 
deste ecossistema, através do acompanhamento 
e comparação de suas métricas e interpretação 
destes dados, para poder conferir maior confiança 
na descrição desta relação do desequilíbrio da 
microbiota com a mediação, com a causa ou o 
efeito, mesmo que parcial, influenciando nestas 
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disfunções do hospedeiro. Além disso, possibilita-
se o esclarecimento também na modulação 
e sinalização de vias de transcrição gênica, 
celulares e outras interações diretas ou indiretas 
desta microbiota nas vias metabólicas de grande 
importância, como as vias da imunidade inata do 
epitélio intestinal, da lipase-lipoproteica, do ácido 

retinoico, bem como a sua participação no sistema 
imune adaptativo e neurológico.

O conhecimento gerado a partir destes estudos 
poderá contribuir para melhor entendimento e 
esclarecimento do desenvolvimento de doenças e 
consequentemente maneiras de prevenção através 
da modulação da microbiota. 
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Abstract

From a historical point of view, tolerance was first described in mid-1911, long before the description of its mechanisms. Today it is 
characterized by local hyperactivity with proliferation of regulatory T and B cells, production of anti-inflammatory cytokines, secretory 
IgA and stimulation to the microbiota for the production of short chain fatty acids, concomitant with systemic hyporesponsiveness with 
low IgG and IgE antibodies production. Perhaps due to these characteristics, the induction of immunological tolerance and in partic-
ular the mucosal tolerance (oral) has attracted considerable attention as a therapeutic possibility, especially for the treatment of food 
sensitivities. All the strategies used for intestinal modulation are also considered important for the recovery of mucosal tolerance and, 
to some extent, have been applied in practice, even though in an empirical or intuitive way, for many years.

Keywords: Intestinal mucosa, immune system, tolerance, food sensitivities.

Tolerância de mucosa: 

das sensibilidades alimentares?

nova ou velha abordagem no tratamento

Mucosal tolerance: new or old approach in the treatment of food 
sensitivities?

Resumo

Do ponto de vista histórico, a tolerância foi primeiramente descrita em meados de 1911, muito antes da descrição dos seus 
mecanismos. Hoje ela é caracterizada por uma hiperatividade local com proliferação de células T e B regulatórias, produção de 
citocinas anti-inflamatórias, de IgA secretória e estímulo à microbiota para produção dos ácidos graxos de cadeia curta, concomitante 
à hiporresponsividade sistêmica com baixa produção de IgG e IgE específicas. Talvez por essas características, a indução de tolerância 
imunológica e, mais especificamente, a tolerância de mucosa (oral) tem atraído considerável atenção como possibilidade terapêutica, 
em especial para tratamento das sensibilidades alimentares. Todas as estratégias utilizadas para modulação intestinal também são 
consideradas importantes para a recuperação da tolerância de mucosa e, de certo modo, vêm sendo aplicadas na prática, mesmo que de 
forma empírica ou intuitiva, há muitos anos.

Palavras-chave: Mucosa intestinal, sistema imunológico, tolerância, sensibilidades alimentares. 
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O
Introdução

O sistema imunológico é um sistema de alta 
complexidade, tendo como principal função a 
homeostasia, e sua ativação e funcionamento 
adequado dependem diretamente das interações 
que faz com diferentes moléculas. Dentre essas 
moléculas, as proteínas exercem um papel 
fundamental, já que são aquelas com maior 
potencial de estímulo imunológico. Dessa forma, 
essas interações acontecem tanto com proteínas 
presentes nas nossas células, chamadas de 
próprias, como com proteínas presentes no meio 
ambiente (não próprias). Quando as interações 
com essas proteínas acontecem em um contexto 
fisiológico ou não inflamatório temos a ocorrência 
do fenômeno de TOLERÂNCIA, que pode ser 
tanto de origem central (gerada para proteínas 
próprias) como periférica, também conhecida 
como tolerância de mucosa (gerada pelo contato 
com proteínas não próprias). Se, por outro 
lado, essas interações acontecem em contexto 
inflamatório, ocorre o que chamamos de formação 
da imunidade e, como consequência, podemos ter 
a geração de respostas vacinais ou defesa (quando 
se trata de agentes infecciosos) ou a geração de 
respostas inflamatórias de característica autoimune 
e não autoimune, abrangendo uma gama de 
doenças crônicas como as doenças autoimunes, as 
de caráter metabólico e também as sensibilidades 
alimentares1,2,3.

A tolerância de mucosa é caracterizada por uma 
hiperatividade local com proliferação de células 
T e B regulatórias (Treg e Breg), produção de 
citocinas anti-inflamatórias (IL-10 e TGF-β), de 
IgA secretória (protetora de mucosa)4 e estímulo 
à microbiota para produção dos ácidos graxos de 
cadeia curta, concomitante à hiporresponsividade 
sistêmica com baixa produção de IgG e IgE 
específicas4-6. Talvez por essas características, 
a indução de tolerância imunológica e, mais 
especificamente, a tolerância de mucosa (oral) tem 
atraído considerável atenção como possibilidade 
terapêutica5,6, em especial para tratamento das 
sensibilidades alimentares7.

Breve histórico da tolerância de mucosa

Do ponto de vista histórico, a tolerância foi 

primeiramente descrita em meados de 1911, 
muito antes da descrição dos seus mecanismos. 
Ela foi descoberta por dois pesquisadores, Well 
e Osborne, a partir dos seus experimentos em 
cobaias. Eles extraíram, mesmo que de maneira 
arcaica, as proteínas do milho e fizeram duas 
injeções subsequentes dessas proteínas em cobaias. 
O resultado foi a geração de uma resposta alérgica 
importante que provocava alterações intestinais, 
culminando na perda de peso dos animais, que 
morriam de caquexia tempos depois. No entanto, 
eles resolveram, como teste, dar a proteína para os 
animais comerem antes de injetá-la e perceberam 
que eles não desenvolviam alergia. Então, como 
de certa forma os animais toleravam a proteína 
sem desenvolver doença, eles chamaram esse 
fenômeno de tolerância oral. Eles não sabiam nada 
a respeito desse processo, só sabiam que era um 
processo que podia ser induzido e mantido por 
longos períodos8. Somente quarenta e oito anos 
depois é que as primeiras descobertas sobre os 
mecanismos envolvidos na indução da tolerância 
de mucosa foram feitas a partir da caracterização 
da IgA secretora. No entanto, a primeira descrição 
formal da tolerância de mucosa em humanos foi 
feita em 1994 (83 anos depois), e somente em 
2003, 95 anos após sua descoberta, é que seus 
principais mecanismos celulares e moleculares 
começaram a ser realmente desvendados e 
descritos em humanos8,9.

Mucosa intestinal como tecido chave 
para indução da tolerância de mucosa

Segundo Moog 11,  a  mucosa do t rato 
gastrointestinal representa, em humano adulto, a 
maior superfície de contato com o meio externo, 
e, quando sua extensão é somada às outras 
superfícies mucosas, apresenta uma área de cerca 
de 150 a 200 vezes a área da pele, o que representa 
um total de 300 a 400m2 versus aproximadamente 
2m2. É possível, então, imaginar que essa mucosa 
representa uma grande área de indução de 
respostas imunológicas.

Do ponto de vista fisiológico, a mucosa 
intestinal é limitada por uma barreira seletiva 
que permite a absorção de produtos essenciais à 
homeostasia e, ao mesmo tempo, impede a entrada 
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de substâncias potencialmente agressoras. Essa 
barreira é resultante da ocorrência e interação 
de diversos mecanismos, que, em conjunto, 
favorecem o funcionamento e a proteção da 
mucosa contra lesões e contra a geração de 
inflamação12,13. 

Podemos considerar a atividade proteolítica 
das enzimas gástricas, intestinais e pancreáticas 
e a motilidade do intestino delgado como fatores 
importantes de barreira, uma vez que favorecem 
a quebra de macromoléculas, em especial das 
proteínas alimentares, e contribuem para a 
redução de seu potencial antigênico, resultando 
em uma estimulação tolerogênica14,15. Outro fator 
protetor, o muco, é rico em mucinas, atua como 
competidor específico e como barreira física 
seletiva, permitindo difusão de substâncias de 
baixo peso molecular e impedindo ou dificultando 
a passagem de macromoléculas e de micro-
organismos para o epitélio. Sua produção é feita 
por células específicas, chamadas caliciformes, 
que representam 10% do total de células que 
compõem as vilosidades e criptas ao longo de todo 
o epitélio intestinal16. 

Além das células caliciformes, as vilosidades 
e as criptas são formadas por mais cinco tipos 
celulares: enterócitos, linfócitos intraepiteliais, 
células de Paneth, células enteroendócrinas e 
células-tronco (stem cells)17. Cada vilosidade 
possui aproximadamente 3.500 células, e a 
renovação de todo o epitélio ocorre continuamente 
a partir das células-tronco localizadas na base da 
cripta18. Os enterócitos permitem uma absorção 
seletiva do material da luz, graças ao controle 
exercido pelas junções bloqueadoras (tight 
junctions), que são refeitas e mantidas de forma 
eficiente durante a renovação epitelial e a migração 
de linfócitos intraepiteliais do epitélio para o 
lúmen intestinal19,20. Essas células também são 
capazes de reconhecer e fagocitar antígenos do 
lúmen que conseguem atravessar a camada de 
muco e podem apresentá-los aos linfócitos T da 
lamina propria. Essa apresentação é diferente 
daquela realizada pelas APCs profissionais, 
presentes tanto na lamina propria como nas 
placas de Peyer e linfonodos mesentéricos, 
pois estimulam preferencialmente um padrão 
supressor de resposta imunológica (tolerância). 

As placas de Peyer e os linfonodos mesentéricos, 
órgãos importantes do GALT, possuem células 
dendríticas, macrófagos e linfócitos T e B capazes 
de induzir respostas imunológicas, assim como 
observado na lamina própria, e o perfil de resposta 
também dependerá do conjunto de interações que 
ocorrem nesses sítios20.

As células de Paneth e enteroendócrinas 
são encontradas nas criptas intestinais, e seus 
respectivos papéis são de secretar proteínas como 
lisozimas, TNF-α, criptidinas (antimicrobianos 
naturais), importantes para o controle da 
proliferação de micro-organismos, e hormônios, 
que regulam a secreção, motilidade, fluxo 
sanguíneo intestinal e diferenciação celular, 
contribuindo para a manutenção da homeostasia 
local e sistêmica21. 

Outro componente considerado fundamental 
para o “adequado” funcionamento do GALT é 
a microbiota. Ela é conhecida por coexistir com 
os demais componentes do trato gastrointestinal, 
mantendo um ambiente estável, especialmente 
por auxiliar a eliminação de patógenos estranhos 
graças à produção de substâncias antimicrobianas 
(ex.: colicinas) e por também impedir a fixação 
dos enteropatógenos, já que pode competir com os 
mesmos por nutrientes e receptores. Além disso, 
devido à capacidade de produzir ácidos graxos 
de cadeia curta (AGCC) e de interagir com as 
células do epitélio intestinal via receptores Toll 
(TLRs)22,23, pode estimular a renovação epitelial 
e regular as junções tight32, importantes para o 
controle da permeabilidade da mucosa. Os seus 
produtos (AGCC) e a capacidade de interação com 
o meio favorecem o aumento da secreção de IgA 
e de IL-10, além de estimular a geração de células 
Treg e Breg7,33, que irão, mais uma vez, direcionar 
a resposta para o perfil tolerogênico24. 

Dessa forma, quando antígenos comuns no 
cotidiano humano, como as proteínas alimentares, 
entram em contato com o epitélio intestinal 
íntegro, em contexto fisiológico, ou seja, onde 
há preservação das junções tight epiteliais, baixa 
expressão de MHC em enterócitos, com muco, 
microbiota, secreção de IgA e de peptídeos 
antimicrobianos preservados (em equilíbrio), 
há o estímulo de células apresentadoras de 
antígenos (APCs) com baixa expressão de 
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moléculas coestimulatórias (células dendríticas 
tolerogênicas), que tendem a promover a 
diferenciação de linfócitos Th0 em Treg, e 
ativação das células Breg, tornando esse ambiente 
tolerogênico e contribuindo para a manutenção e/
ou restabelecimento da saúde do indivíduo. Por 
outro lado, quando o contato com as proteínas 
alimentares ocorre no ambiente oposto, onde as 
alterações do epitélio e dos demais componentes 
existem, em especial o desequilíbrio da microbiota 
(disbiose), e o que predomina é a presença da 
inflamação, ocorre estímulo para diferenciação 
dos linfócitos Th0 em células efetoras como Th1, 
Th2, Th9 e Th17, que podem contribuir para o 
desenvolvimento das hipersensibilidades, como é 
o caso das sensibilidades alimentares ou doenças 
autoimunes, que a cada dia são mais frequentes 
tanto entre crianças como adultos7,25,26. 

Quebra da tolerância como fator indutor 
de sensibilidades alimentares e resgate 
da tolerância como terapia para seu 
tratamento

A quebra da tolerância de mucosa há algum 
tempo já vem sendo considerada como um dos 
fatores responsáveis pela geração ou piora dos 
quadros de sensibilidades alimentares. Uma 
mudança em qualquer um dos componentes do 
GALT, já mencionados neste texto, pode contribuir 
para que esse fenômeno aconteça.

No trabalho de Ganeshan et al.27,  foi 
desenvolvido um modelo murino para estudar 
alergia alimentar, nesse caso à proteína da clara do 
ovo. O protocolo consistiu na indução da quebra da 
tolerância com a oferta da toxina do estafilococos 
em um protocolo de alergia para a ovalbumina. Os 
grupos alérgicos que receberam a toxina tiveram 
uma polarização da resposta imunológica para 
Th2, com aumento de IL-5 e IL-13, aumentando 
o quadro de reação alérgica e levando à ocorrência 
de anafilaxia. O que os autores discutem é que 
a toxina estafilocócica prejudicou a indução de 
tolerância, uma vez que diminuiu a produção de 
TGF-β por células presentes na lamina própria 
intestinal e a proliferação de células Treg27. Outros 
tantos trabalhos, que datam do ano 2000 até os dias 
de hoje, também associam a quebra da tolerância 

ou a incapacidade de indução de tolerância com 
a geração ou piora de quadros de sensibilidades 
alimentares28-31. Esse resultado pode, por exemplo, 
ser extrapolado para o que observamos na clínica, 
já que sabemos que indivíduos alérgicos que têm 
contato com aditivos alimentares e diferentes 
xenobióticos na alimentação podem aumentar a 
permeabilidade intestinal e, então, comprometer 
a resposta imunológica local, favorecendo o 
desenvolvimento de alergias32.

O fenômeno de tolerância de mucosa é 
considerado tão importante para a homeostasia 
da mucosa intestinal que há estudos mostrando a 
relação da tolerância oral materna para proteínas 
alimentares e a reação dos seus filhos às mesmas 
proteínas. Em seu trabalho, Campos et al.4 
desenvolveram um modelo murino onde as fêmeas 
foram submetidas a dois protocolos, um de 
indução de alergia e outro de indução de tolerância 
oral para proteínas do amendoim. Essas fêmeas 
foram, então, colocadas para acasalar, e seus 
filhotes foram estudados na vida adulta. Os 
resultados mostraram que as mães tolerantes ao 
amendoim que tiveram contato com esse alimento 
durante a gestação impediram seus filhotes 
de ficarem alérgicos quando os mesmos eram 
submetidos a um protocolo de indução de alergia 
alimentar, enquanto que aquelas mães tolerantes 
que não consumiram o alimento desprotegeram 
seus filhotes, que então ficaram alérgicos quando 
submetidos ao mesmo protocolo de indução de 
alergia. Esse dado nos mostra que a tolerância 
materna protegeu o filhote de desenvolver alergia 
para a mesma proteína (no caso as proteínas do 
amendoim), sendo considerado um fenômeno de 
longa duração, podendo ser transmitido à prole4.

Alguns estudos têm mostrado que a tolerância 
de mucosa tem sido considerada como alvo 
para a terapia das doenças alérgicas e doenças 
autoimunes. Os estudos datam de 1994 até os dias 
de hoje, mostrando o interesse no entendimento 
desse fenômeno como alvo para o tratamento das 
sensibilidades alimentares33-36. 

Em seu ensaio clínico, Patriarca et al.37 
avaliaram pacientes alérgicos a vários alimentos 
e realizaram o seguinte protocolo: uma parte dos 
pacientes alérgicos (n=59) foi tratada com dieta de 
eliminação e resgate dos mecanismos de tolerância 
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oral (grupo tratado), e a outra parte (n=16) não 
foi tratada. Eles utilizaram os níveis de IgE para 
avaliar a resposta alérgica e os níveis de IgG4 para 
avaliar a capacidade de indução de tolerância de 
mucosa. Os resultados encontrados foram que os 
pacientes tratados apresentaram uma diminuição 
dos níveis de IgE após 18 semanas de tratamento, 
acompanhada por diminuição progressiva dos 
sinais e sintomas e aumento de IgG4 já na sexta 
semana. Os níveis de IgG4 diminuíram da sexta até 
a 18ª semana, mas ainda se mantiveram superiores 
aos níveis de IgE, mostrando que esses indivíduos 
conseguiram induzir tolerância para os alimentos 
aos quais eram alérgicos. Além desse, existem 
outros trabalhos que tentam mostrar a importância 
da indução de tolerância de mucosa para tratar as 
sensibilidades alimentares37,38.

Como induzimos na prática clínica a 
tolerância de mucosa para tratar as 
alergias? 

Na prática clínica, a indução de tolerância tem 
um efeito importante para minimizar ou evitar o 
desenvolvimento das sensibilidades alimentares32 
e, em especial, consiste em modular o intestino 
do paciente e reduzir a reatividade imunológica 
através dos seguintes passos (Figura 1):

 (1) Remoção dos alimentos contendo os 
alérgenos alimentares de interesse, aqueles de 
difícil digestão e que contêm pesticidas, além dos 
aditivos alimentares, dentre esses os polissorbatos, 
emulsificantes (como CMC), metabissulfito de 
sódio e fosfato de sódio. Todos esses aditivos 
podem provocar alteração das tight junctions e 
levar ao aumento da permeabilidade intestinal, 
o que contribui para a quebra da tolerância de 
mucosa32,39-42;

(2) Estímulo à diminuição da utilização de 
medicamentos e do consumo de álcool, sempre que 
possível, porque o metabólito gerado a partir da 
degradação do etanol é tóxico, assim como alguns 
metabólitos de fármacos, e provoca alteração 
das tight junctions e da expressão de zonulina, o 
que interfere na manutenção da homeostasia da 
mucosa intestinal43;

(3)  Correção da dispepsia funcional 
(hipocloridria), fenômeno comum em pacientes 

alérgicos que apresentam uma dificuldade na 
digestão proteica. Alguns trabalhos mostram que 
indivíduos que digerem as proteínas alimentares 
adequadamente são menos suscetíveis à 
sensibilização e ao desenvolvimento de alergia. 
Essa correção pode ser realizada através da 
utilização de complexo de enzimas e tinturas 
fitoterápicas que melhorem a secreção de HCl 
e conscientização dos pacientes quanto ao uso 
dos medicamentos da classe dos prazóis44-46. 
Importante atentar para a possibilidade de super 
crescimento bacteriano ou fúngico, que também 
deverá ser corrigida para melhora do processo 
alérgico42,47; 

(4) Correção e controle da disbiose, já que é muito 
bem descrito que os produtos de bactérias benéficas 
são importantes para diminuição da reatividade 
imunológica por ativar células regulatórias que 
promovem o controle do processo inflamatório. 
Nesse contexto, a utilização de probióticos 
parece ter efeito positivo em longo prazo, assim 
como a utilização de fibras prebióticas que serão 
fermentadas pelas bactérias da microbiota. A 
fermentação é que garante a produção dos AGCC 
que têm efeitos benéficos no controle de diferentes 
doenças inflamatórias48,49,50-52;

(5) Estímulo ao aumento de peptídeos 
antimicrobianos e produção de IgA secretora, 
que são importantes para o restabelecimento 
da homeostasia da mucosa. Ambos podem 
ser produzidos a partir de estímulos de certos 
micronutrientes como vitamina A, vitamina D, 
zinco, selênio, vitamina C, além dos polifenóis 
flavonoides e ômega-353,54-57;

(6) Controle do estresse e do sono, já que o 
aumento do cortisol está associado com alteração 
da microbiota e indução de inflamação, que 
culmina no aumento da permeabilidade da mucosa 
intestinal58-60, e a privação de sono está associada 
com alteração do controle da liberação de HCl e 
pepsina, importantes para a digestão proteica61,62; 

(7) Correção de todas as deficiências 
nutricionais, já que os micronutrientes são 
de extrema relevância para recuperação da 
mucosa intestinal, para a produção de peptídeos 
antimicrobianos, de IgAs, para recuperação da 
expressão das proteínas das tight junctions e 
recuperação da barreira intestinal63-65.
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Conclusão

A tolerância de mucosa é um fenômeno 
de extrema importância para o controle das 
sensibilidades alimentares e, embora alguns dos 
seus mecanismos tenham sido descritos mais 
recentemente, é “praticada” do ponto de vista 
clínico há muitos anos, mesmo que de forma 

intuitiva. Dessa forma, a retirada do alérgeno, a 
oferta de alimentos ricos em nutrientes, o controle 
do consumo de xenobióticos e a correção do 
processo digestivo, visando a recuperação da 
mucosa intestinal, nada mais é do que promover 
a indução do processo de tolerância para os 
diferentes constituintes da dieta.

Figura 1. Fatores que interferem na tolerância de mucosa e no controle da permeabilidade intestinal

Fonte: o próprio autor
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Usando a psicologia positiva no atendimento nutricional

- Importância do autocuidado do profissional: o profissional que almeja ser um agente de mudança precisa 
iniciar o processo de mudança dentro de si. Para isso, o nutricionista (ou qualquer profissional) deve aprender 
a cuidar de si, tanto da sua saúde física quanto mental, emocional e espiritual. Desta forma, ele/ela cuidará 
melhor do seu paciente e compreenderá melhor o processo; 

- Os estudos demonstram que a principal causa de morte são nossas escolhas pessoais. Das 2,4 milhões de 
morte nos EUA no ano 2000, 1 milhão poderia ter sido evitada se as pessoas tivessem mudado seus hábitos, 
como sedentarismo, má alimentação, altos níveis de estresse, falta de sono entre outros;

- De acordo com Martin Seligman, psicólogo pioneiro do movimento da Psicologia Positiva afirma que 
“objetivo da Psicologia Positiva é catalisar uma mudança... para parar de focar somente em consertar as piores 
coisas na vida mas sim na construção das melhores qualidades da vida”;

- A Psicologia Positiva estuda a experiência subjetiva positiva, as potencialidades e virtudes humanas, bem 
como as instituições que promovem a qualidade de vida, com objetivo final de promover o florescimento das 
pessoas;

- Uma das formas de aplicar a psicologia positiva no atendimento nutricional é através do “saborear”. O 
saborear é uso consciente de pensamentos e comportamentos que prolonguem, gerem ou intensifiquem o prazer 
de uma experiência, neste caso da alimentação (também conhecido como mindful eating). Estudos demonstram 
que comer com atenção plena (mindful eating), que inclui selecionar alimentos de forma consciente e saborear 
as refeições, auxilia na perda de peso; 

- Outra aplicabilidade da Psicologia Positiva no atendimento nutricional é focar no positivo. Devemos come-
morar e celebrar as pequenas conquistas dos clientes e deixar de realçar as dificuldades. Vitalidade emocional 
(cultivo de emoções positivas) reduz riscos de doença coronária, demonstra estudo; 

- Para aumentar a autoestima e autoeficácia do paciente, precisamos identificar suas forças pessoais. Na 
Psicologia Positiva, foram classificadas 24 forças universais. O reconhecimento das forças auxilia na aplicação 
delas a favor do processo de adesão alimentar; 

- Por último, é essencial que o profissional desenvolva a empatia, colocando-se no lugar do seu cliente sem 
julgamento. Ao mesmo tempo, é fundamental a promoção da autocompaixão no cliente para que ele siga em 
frente em momentos de recaída. 

1. KEENEY, R.L. Personal Decisions Are the Leading Cause of Death. INFORMS; 56(6): 1335-1347, 2008. 
2. SELIGMAN, M.E.P. “Florescer”. Rio de Janeiro: Objetiva; 2011.
3. DUNN, C.; OLABODE-DADA, O.; WHETSTONE, L. et al. Mindful Eating and Weight Loss, Results from a Randomized Trial. J Family Med Com-
munity Health; 5(3): 1152, 2018. 
4. KUBZANSKY, L.D.; THURSTON, R.C. Emotional vitality and incident coronary heart disease: benefits of healthy psychological functioning. 
Arch Gen Psychiatry; 64(12):1393-401, 2007.
5. NEFF, K.D. Self-Compassion: Stop beating yourself up and leave insecurity behind. New York: William Morrow, 2011.  
6. FAIN, J. The Self-Compassion Diet: A Step-by-Step Program to Lose Weight with Loving-Kindness. Boulder Colorado: Sounds True, 2011. 
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Lenita Salgado

Como potencializar a destoxificação com o uso das PANC

- O processo de destoxificação do organismo humano compreende 3 fases: Fase I, Fase II e Fase III;

- Na Fase I, o composto começa a ser transformado e temos como resultado a formação de metabólitos 
intermediários extremamente mais reativos do que a molécula original, além da geração de radicais livres;

- Na Fase II, o composto tóxico passará por reações de conjugação e se tornará hidrossolúvel e, 
consequentemente, excretável;

- Dessa forma, os 2 pontos mais críticos da destoxificação compreendem, na fase I, o controle dos compostos 
intermediários por meio de todo o aporte antioxidante e, na fase II, a necessidade de todo o suporte nutricional 
para que o composto tóxico seja adequadamente conjugado;

- Para o suporte antioxidante, deve-se considerar alimentos fontes de compostos bioativos, fitoquímicos e 
nutrientes antioxidantes, bem como a suplementação com antioxidantes quando necessário, para que as reações 
de conjugação ocorram de forma adequada;

- Dentre esses alimentos destacam-se as PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), as quais podem 
apresentar elevados teores de nutrientes e compostos bioativos importantes para vários processos orgânicos, 
incluindo a destoxificação;

- Para exemplificar e mostrar os efeitos práticos destas plantas na destoxificação foi apresentado um estudo 
de caso com uma família que seguiu uma dieta com caráter destoxificante composta por alguns alimentos 
tradicionais e com a inclusão de várias PANC, dentre as quais a capuchinha, beldroega, cará-moela, acelga-
chinesa, azedinha, bertalha, cambuquira, caruru, ora-pro-nóbis, peixinho, rúcula selvática, moringa e dente-de-
leão, as quais possuem minerais, vitaminas e compostos ativos em sua composição que participam do suporte 
nutricional às 3 fases de destoxificação; 

- Dentre essas, a capuchinha destaca-se por conter diversos compostos antioxidantes e glicosinolatos, uma 
classe de compostos bioativos que atuam na fase de conjugação. Um estudo preliminar com modelo animal 
mostrou que a presença de isotiocianato de benzilo propiciou a inibição da progressão do ciclo celular reduzindo 
o desenvolvimento do câncer de próstata nos animais tratados;

- A beldroega é outra PANC de destaque, pois além de conter ômega-3, contém nutrientes antioxidantes e 
proteínas, que são cofatores de reações de Fase II;

- O cará-moela é rica em polifenóis, flavonoides e protocianidinas, sendo evidenciado em estudo a sua 
capacidade antioxidante;

- A acelga chinesa, com inclusão na dieta justificada pela atividade antioxidante e por ser fonte de glicosinolatos;
- A azedinha, por conter compostos antioxidantes e atividade inibitória dobre a formação de AGEs;

- A bertalha apresenta efeito hepatoprotetor superior à silimarina, além de apresentar propridade antioxidante;
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 - As demais PANC incluídas na dieta com caráter destoxificante também apresentam composição nutricional 
que atribuiu efeitos hepatoprotetores, antioxidantes e de suporte às 3 fases de destoxificação;

- Como desfecho do estudo de caso, destacam-se como principais resultados a melhora nos parâmetros 
antropométricos, modulação hormonal e do sono e melhora em sinais e sintomas, como enxaqueca, dores no 
corpo, câimbras, mostrando a modulação do processo de destoxificação com a inclusão das PANC em uma 
dieta com caráter destoxificante.

1. SOUZA, N.S.; SALGADO, L. Destoxificação e saúde mitocondrial. Revista BIOTEC; 2017.
2. JAKUBCZYK, K. et al. Garden nasturtium (Tropaeolum majus L.) - a source of mineral elements and bioactive compounds. Rocz Panstw Zakl 
Hig; 69(2):119-126, 2018.
3. PETROPOULOS, S.A. et. al. Chemical Composition and Yield of Six Genotypes of Common Purslane (Portulaca oleracea L.): An Alternative 
Source of Omega-3 Fatty Acids. Plant Foods Hum Nutr;70(4):420-6, 2015.
4. DAS, S. et al. Evaluation of hepatoprotective activity of aqueous extracts of leaves of Basella alba in albino rats. Nat Prod Res; 29(11):1059-
64, 2015.
5. PRAKASH, M.A. et al. Bioactive compounds and health benefits of edible Rumex species - A review. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand); 64(8):27-
34, 2018.
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Estratégias para aumento da adesão às intervenções 
para perda de peso

- Paleo, vegetariana, cetogênica, mediterrânea, low carb ou sem glúten? Diferentes dietas podem ser 
adotadas, com sucesso, visando o emagrecimento. Estudos mostram que o sucesso da estratégia adotada depende 
de um fator: adesão em longo prazo;

- O insucesso no tratamento: é comum que após a dieta de emagrecimento haja novamente ganho de todo 
o peso perdido em até 5 anos; 

- Comer é um ato complexo: muitos fatores influenciam o consumo de alimentos, como aspectos fisiológicos 
e patológicos, fase da vida, renda, orientação religiosa, valores pessoais e familiares, influências (propagandas, 
amigos, colegas de trabalho e escola), sensação de fome e saciedade;

- Manutenção de um estilo de vida saudável: para que sejam sustentáveis as escolhas devem estar atreladas 
à identidade da pessoa;

- O nutricionista como motivador: diferentes teorias podem dar suporte às estratégias inovadoras propostas 
pelo nutricionista para aumentar a motivação de sua clientela e a adesão ao tratamento;

- Principais teorias para mudança de comportamento em prol da vitalidade positiva: (1) teorias de 
aprendizagem; (2) processamento de informações; (3) modelo transteórico de mudança de comportamento; (4) 
condicionamento operante; (5) teoria do comportamento planejado e da ação planejada; (6) processamento da 
informação; (7) aprendizagem social; (8) teoria da comparação social; (9) proteção da motivação; (10) modelo 
de crenças em saúde; (11) teoria sóciocognitiva; (12) teoria da aprendizagem significativa;

- Prática advinda da teoria: conhecendo as teorias o nutricionista poderá propor mudanças no 
ambiente, estratégias para aumento da autoeficácia (pequenos e poucos objetivos, início de forma simples, 
modelamento, persuasão verbal, sistema de apoio, reforço, gatilhos, controle de estímulos), automonitoramento, 
compartilhamento de metas e treinamento de habilidades.

1. FITZGIBBON, M.; GANS, K.; EVANS, D. et al. Communicating Healthy Eating: Lessons Learned and Future Directions. J Nutr Educ Behav; 
39(2):S63-S71, 2007.
2. GIBSON, A.A.; SAINSBURY, A. Strategies to improve adherence to dietary weight loss interventions in research and real-world settings. 
Behav. Sci; 7(3):44-55, 2017.
3. MIDDLETON, K.R.; ANTON, S.D.; PERRI, M.G. Long-term adherence to health behavior change. Am J Lifestyle Med; 7(6):395-404, 2013.
4. TORRES, A.A.L.; GUIMARÃES, N.G. Adesão ao tratamento dietético em pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 atendidos no 
ambulatório de nutrição do Hospital Regional da Asa Norte. Nutrição Profissional; 10, 47-53, 2006.
5. WILSON, B.J. Designing Media Messages About Health and Nutrition: What Strategies Are Most Effective? J Nutr Educ Behav; 39(2):S13-S19, 
2007.
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Da genômica nutricional ao interactome network disease: 
a nutrição sob um novo olhar

- A ciência da Nutrição vem evoluindo constantemente nos últimos cem anos, e com esta evolução, também 
surgem as novas possibilidades de terapêutica e tratamento dos indivíduos, a busca por uma melhor qualidade 
de vida e por uma visão mais humana e voltada para a individualidade dos processos metabólicos, sociais e 
comportamentais, possibilitando a criação e a utilização de técnicas e ferramentas que vem colocando a nutrição 
como a uma das ciências mais importantes do século;

- Vislumbramos no Brasil, desde o início da criação dos primeiros cursos com o pioneirismo de Pedro 
Escudeiro e na atualidade com o guia alimentar da população brasileira (publicado em 2014 e apontado como 
uma referência mundial em orientação à população de uma nutrição de qualidade), o grande potencial da nutrição 
como ciência da saúde no país e no mundo. Começamos a nutrição com abordagem terapêutica, com cálculo de 
calorias, contagem de carboidratos e chegamos na atualidade com a possibilidade de deciframos rotas metabólicas, 
polimorfismos genéticos (pequenas variações dos genes encontradas nos indivíduos) e individualizar a  dieta a tal 
ponto que isso implica até mesmo em mudanças da fertilidade e no aumento da performance de atletas de elite;

- Essa visão prática e contemporânea da nutrição, utilizando abordagens como a nutrição cognitivo 
comportamental e a busca pelo entendimento da influência da alimentação na programação metabólica dos 
primeiros mil dias de uma criança, além da construção de ferramentas como a teia nutricional e softwares 
voltados para cálculos nutricionais, somados ao estudo da nutrição como uma rede de informações onde é 
avaliada a interação entre os genes e as doenças (Interactome Network Disease) ou até mesmo a utilização de 
CRISPR (Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas Regularmente e Interespassadas), que podem interferir 
em vários processos metabólicos relacionados á nutrição e a utilização de estratégias nutricionais, pensando  
em nutrientes como cofatores e os compostos bioativos como “Starters” da expressão de genes protetores e 
silenciadores de genes patológicos, colocarão o Nutricionista como um dos profissionais mais importantes na 
busca pela longevidade e na promoção da saúde da população;

- A importância da nutrição na Genômica Nutricional (Nutrigenômica e a Nutrigenética) e na Epigenética, 
podem determinar no futuro, a diferença entre o risco de doenças crônicas e a proteção do organismos contra 
as mesmas. É claro que sabemos que vários fatores externos se relacionam à saúde do indivíduo, mas nenhum 
destes fatores se torna tão importante quanto a alimentação, se levarmos em conta que esta, está presente várias 
vezes durante todo dia, ao longo de toda a nossa vida;

- A Nutrição projeta para o futuro, a remissão de doenças crônicas, a programação metabólica das expressões 
gênicas e a modulação hormonal, por meio de uma alimentação adequada e individualizada, equilibrada em 
compostos bioativos, como uma realidade cotidiana de profissionais de Nutrição, que terão uma conduta clínica 
baseada em exames genéticos e na bioeficácia nutricional, transformando o nutricionista em um Consultor 
Nutricional, indispensável para o desenvolvimento da saúde humana;

- Sendo assim, podemos afirmar que desde a Nutrigenômica até o network biológico das interações entre 
nutrientes, compostos bioativos e a genética, a Nutrição se destaca como uma ciência de infinitas possibilidades, 
e se tornará, em um futuro próximo, o conjunto de conhecimentos científico, mais complexo e necessário para o 
controle e remissão de doenças crônicas não transmissíveis, por meio da programação metabólica das expressões 
gênicas e a modulação hormonal pelo alimento;

- Uma conduta individualizada e equilibrada, baseada na avaliação complexa dos exames genéticos será 
indispensável para o desenvolvimento das potencialidades humanas e modulação de genes para darmos condições 

Renato Moreira Nunes
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à humanidade de ser capaz de atingir plenamente todas as suas potencialidades e fará da nutrição o conjunto de 
conhecimentos científicos, mais complexo e necessário para o controle de doenças crônicas não transmissíveis.

1. MOZAFFARIAN, D. et al. History of modern nutrition science—implications for current research, dietary guidelines, and food policy. BMJ 
2018;361:k2392
2. DE LUCA, L.M. ANDA NORUMM, K.R. Scurvy and Cloudberries: A Chapter in the History of Nutritional Sciences. American Society for 
Nutrition. 201.
3. VIDAL, M.; CUSICK, M.E.; BARABÁSI, A.L. Interactome Networks and Human Disease. Cell; 144, 2011.
4. BARABÁI, A.L. Network Medicine — From Obesity to the “Diseasome”. The New England Journal of Medicine, 2007
5. MENCHE, J.; SHARMA, A.; KITSAK, M. et al. Uncovering disease-disease relationships through the incomplete human interactome. Science; 
347(6224), 2015.
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Modulações epigenéticas da amamentação

- Modificações epigenéticas, como a atuação de microRNAs (RNAs não-codificantes), podem influenciar 
no status de saúde dos lactentes;

- Os microRNAs são sequências pequenas de nucleotídeos (entre 18 e 25) capazes de regular a expressão 
gênica;

- Mais de 1400 microRNAs já foram identificados em humanos;

- Os microRNAs podem ser encontrados em fluídos corporais, como o leite materno;

- Os microRNAs produzidos pela mãe podem ser transmitidos ao bebê durante a amamentação;

- A biodisponibilidade dos microRNAs do leite materno depende dos exossomos (estruturas responsáveis 
pelo transporte) e da integridade da mucosa intestinal do bebê;

- Os microRNAs presentes no leite materno, com destaque para o miRNA 148a,  podem auxiliar na melhora 
da resposta imune dos bebês;

- Fórmulas infantis e leite de vaca possuem microRNAs, mas a biodisponibilidade é limitada e os estudos 
pouco conclusivos;

- O processo de pasteurização também pode limitar a biodisponibilidade dos microRNAs;

- Nessa perspectiva, surgiu a Nutrimirômica que estuda a influência da dieta nas modificações de expressão 
gênica capaz de envolver processos epigenéticos relacionados aos microRNAs e associados ao risco do 
desenvolvimento para doenças.

1. BALLARD O.; MORROW, A.L. Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatr Clin North Am; 60(1):49-74, 2013. 
2. BURDGE, G.C.; LILLYCROP, K.A. Nutrition, epigenetics, and developmental plasticity: implications for understanding human disease. Annu 
Rev Nutr; 30:315-39, 2010. 
3. GOLAN-GERSTL R, ELBAUM SHIFF Y, MOSHAYOFF V, SCHECTER D, LESHKOWITZ D, REIF S. Characterization and biological function of milk-
derived miRNAs. Mol Nutr Food Res; 61(10), 2017. 
4. GRIFFITHS-JONES, S. miRBase: microRNA sequences and annotation. Curr Protoc Bioinformatics; Chapter 12:Unit 12.9.1-10, 2010. 
5. MELNIK, B.C.; SCHMITZ, G. Milk’s Role as an Epigenetic Regulator in Health and Disease. Diseases; 5(1). pii: E12, 2017. 
6. QUINTANILHA, B.J.; REIS, B.Z.; DUARTE, G.B.S. et al. Nutrimiromics: Role of microRNAs and nutrition in Modulating Inflammation and Chronic 
Diseases. Nutrients; 9:1168, 2017. 
7. TAMMEN, S.A.; FRISO, S.; CHOI, S.W. Epigenetics: the link between nature and nurture. Mol Aspects Med; 34(4):753-64, 2013. 
8. VERDUCI, E.; BANDERALI, G.; BARBERI, S. et al. Epigenetic effects of human breast milk. Nutrients; 6(4):1711-24, 2014. 
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Juliana Geraix

Estudo De Caso: Linfoma Não-Hodgkin 

- Foram descritos 18,1 milhões de casos novos de câncer em todo o mundo com 9,6 milhões de mortes em 
2018. No Brasil, a estimativa para 2018 e 2019 é de 1,2 milhões de novos casos. É a segunda principal causa 
de morte em todo o mundo, já sendo a primeira causa de morte em 10% dos municípios brasileiros, superando 
as doenças cardiovasculares; 

- A doença pode se tornar a primeira causa de morte da população se nada for feito com o objetivo de 
prevenção da doença;

- Nos últimos 20 anos observou-se um aumento de 90% na mortalidade por neoplasias, uma evolução três 
vezes mais rápida do que a mortalidade por doenças cardiovasculares nesse período (aumento de 36%);

- A literatura aponta a genética como sendo responsável por 5 a 10% das causas de cânceres, sendo 90 a 
95% relacionadas a fatores ambientais, dos quais se destacam como principais fatores de risco evitáveis o baixo 
consumo de frutas e vegetais, a obesidade, a resistência à insulina, o tabagismo, o sedentarismo, e algumas 
infecções, como a infecção pelo vírus HPV;

- Do ponto de vista imunológico, a prevalência de uma resposta imune com o fenótipo de macrófago M1 
caracteriza um perfil mais inflamatório e a cronicidade dessa resposta pode ser favorável para o desenvolvimento 
do câncer. Por outro lado, na prevalência do perfil de macrófagos do tipo M2, temos uma resposta menos 
inflamatória, e, portanto com perfil mais antitumoral;

- Estudos associam o perfil emocional com o sistema imunológico, podendo ter correlações com o 
desenvolvimento das doenças oncológicas. Estudos mostram que indivíduos mais resilientes (mais adaptados 
a lidar com os desafios), têm uma maior prevalência de macrófagos M2 e, portanto, poderiam ter menos risco 
para desenvolver câncer;

- Além disso, outros estudos mostram que indivíduos mais otimistas e com bons relacionamentos intrapessoal 
e interpessoal, tem menor produção de citocinas pró-inflamatórias, envolvidas com uma resposta imunológica 
mais favorável ao desenvolvimento das doenças oncológicas; 

- Outro fator relacionado ao câncer pode estar associado à perda da capacidade imunológica em combater 
as células tumorais, uma vez que há escape das células cancerígenas do sistema imunológico;

- A microbiota intestinal tem papel de extrema importância em todas as etapas do câncer: na prevenção, na 
modulação dos efeitos adversos da terapia antineoplásica e na reposta ou não da imunoterapia dependendo do 
tipo de microbiota do indivíduo;

- Um dos objetivos no tratamento nutricional do paciente oncológico é melhorar a capacidade imunológica do 
indivíduo modulando a microbiota intestinal para que a mesma tenha maior prevalência de bactérias probióticas, 
bem como diversidade da mesma;
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- O butirato, um ácido graxo de cadeia curta oriundo de fibras solúveis como inulina, goma guar, amido 
resistente, betaglucana de leveduras, aumenta a diversidade da microbiota intestinal, tornando-a mais saudável. 
Ainda, atua inibindo a proliferação tumoral, uma vez que elevadas concentrações de butirato são entregues às 
células cancerosas e inibem a HDAC, o que aumenta a acetilação de histonas, resultando na paragem do ciclo 
celular, indução de apoptose e supressão da angiogênese, tornando as células cancerígenas mais visíveis para 
o sistema imunológico;

- Metanálise correlacionou a enteropatia associada ao glúten com elevado risco de linfoma não-Hodgkin, 
sendo importante a investigação da sensibilidade ao glúten nesses casos, para um tratamento nutricional adequado 
quanto à retirada ou não do glúten da dieta;

- Alta ingestão de alimentos lácteos está associada aos fatores que aumentam à susceptibilidade ao câncer 
pelo estímulo da via do mTOR, que poderia induzir o aumento da proliferação de células cancerígenas. Observa-
se nos estudos que a ingestão de proteína animal aumenta significativamente os níveis de IGF-1, o que não é 
observado com a ingestão de proteína vegetal;

- Alta ingestão de frutas e verduras, entre 400 e 800g/dia está relacionada com menor susceptibilidade ao 
câncer, devendo ser estimulado o consumo de alimentos vegetais naturais aos indivíduos que estão em tratamento 
do câncer e que também querem prevenir recidivas, bem como novos cânceres.

1. STRAUSBERG, R.L. Tumor microenvironments, the immune system and cancer survival. Genome Biol; 6(3): 211, 2005.
2. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Global cancer observatory. World Health Organization; 2018. http://gco.iarc.fr/.
3. HAGERLING, C.; CASBON, A.J.; WERB, Z.B. Balancing the innate immune system in tumor development. Trends Cell Biol; 25(4): 214-220, 2015. 
4. REED, R.G.; RAISON, C.L. Stress and the Immune System. In: HAGGERTY, H.G. Encyclopedia of Immunotoxicology; p. 97-126, 2016.
5. WORLD CANCER RESEARCH FUND. AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention 
of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2018.
6. AUNE, D.; GIOVANNUCCI, E.; BOFFETTA, P. et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause 
mortality - a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol; 46(3):1029-1056, 2017.
7. HOLMES, M.D.; POLLAK, M.N.; WILLETT, W.C. et al. Dietary correlates of plasma insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor 
binding protein 3 concentrations. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 1(9): 852-861, 2002.
8. DREWES, J.L.; HOUSSEAU, F.; SEARS, C.L. Sporadic colorectal cancer: microbial contributors to disease prevention, developmen and therapy. 
Br J Cancer.; 115(3): 273-280, 2016. 
9.  JUNYI, Y.; INÉS, M.; JENS, W. et al. In vitro characterization of the impact of selected dietary fibers on fecal microbiota composition and short 
chain fatty acid production. Molecular biology, genetics and biotechnology; 23: 74-81, 2013.
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Gabriela Pimentel

Engajamento Nutricional

- Atualmente, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente doenças cardiovasculares, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas são a maior causa de mortes no mundo e mortes prematuras 
em países de baixa e média renda, como o Brasil; 

- A maioria dessas mortes pode ser amplamente evitada por meio da mudança de estilo de vida e de fatores 
de risco, como o tabagismo, consumo de álcool, hábitos alimentares, obesidade e atividade física;

- Considerando a crescente morbidade e mortalidade decorrente de DCNT junto à dificuldade das pessoas 
em engajar nas mudanças, uma das principais prioridades deve ser o desenvolvimento de iniciativas que apoiem 
o autogerenciamento, a modificação do estilo de vida e a adesão às mudanças;

- Engajamento significa empenho, envolvimento, participação ativa e compromisso dos indivíduos frente ao 
seu estilo de vida, mas para que isso aconteça é preciso entender que estamos diante de seres biopsicossociais, 
sendo que uma série de determinantes influenciam suas respostas biológicas e comportamentais;

- Estudos apontam que tanto fatores ambientais, como variedade, qualidade e propaganda de alimentos, 
quanto fatores pessoais, como estágio de prontidão para mudança, auto eficácia e percepção dos prós e contras 
da mudança, afetam o comportamento alimentar, sendo que os últimos são preditores mais fortes das escolhas 
e ingesta alimentar;

- Técnicas de mudança de comportamento que apoiam a mudança de hábitos alimentares em curto e longo 
prazo envolvem o estabelecimento de metas, auto monitoramento, tarefas graduais e feedback, entre outras 
abordagens;

- Facilitar o processo de mudança, melhorar a eficácia e o engajamento das pessoas também requer o de-
senvolvimento de habilidades de comunicação e relacionamento por parte dos profissionais de saúde, como a 
empatia, escuta, presença e reflexão;

- Compreendendo a complexidade do ser humano e a situação única de cada indivíduo é possível atuar como 
um agente de mudanças, criando um ambiente colaborativo e de parceria, reduzindo a resistência e ambivalên-
cia, aumentando a consciência, eficácia e recursos para a mudança, tornando o indivíduo um protagonista do 
processo de construção de novos hábitos!

1. KHAN, N. et al. Digital Health Technologies to Promote Lifestyle Change and Adherence. Curr Treat Options Cardiovasc Med;19(8):60, 
2017.
2. SAMDAL, G.B. et al. Effective behaviour change techniques for physical activity and healthy eating in overweight and obese adults; systematic 
review and meta-regression analyses. Int J Behav Nutr Phys Act;14(1):42, 2017.
3. CHRISTIE, D.; CHANNON, S. The potential for motivational interviewing to improve outcomes in the management of diabetes and obesity 
in paediatric and adult populations: a clinical review. Diabetes Obes Metab;16(5):381-7, 2013.
4. OLVERA ALVAREZ, H.A. et al. An Integrated Socio-Environmental Model of Health and Well-Being: a Conceptual Framework Exploring the 
Joint Contribution of Environmental and Social Exposures to Health and Disease Over the Life Span. Curr Environ Health Rep; 5(2):233-243, 
2018.
5. MENEZES, M. et al. Individual and food environmental factors: Association with diet. Public Health Nutrition; 21(15), 2782-2792, 2018.
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Gestante Bariátrica

- As vantagens da cirurgia bariátrica para as mulheres obesas que desejam engravidar incluem aumento da 
taxa de fertilidade; redução das complicações metabólicas como diabetes gestacional e síndromes hipertensivas 
da gestação; e redução de algumas complicações fetais, como macrossomia fetal;

- Apesar do aumento na taxa de fertilidade, as gestantes previamente submetidas à cirurgia bariátrica são 
consideradas um grupo de alto risco e as complicações da cirurgia bariátrica podem se desenvolver ou se 
exacerbar durante a gestação;

- De forma geral, a gestação entre mulheres que já se submeteram à cirurgia bariátrica é segura. Ocorre 
a redução no risco de diabetes gestacional e síndromes hipertensivas como a pré-eclampsia, reduz o risco de 
crianças nascidas grandes para a idade gestacional, porém a cirurgia aumenta o risco de prematuridade e neonatos 
pequenos para a idade gestacional (PIG);

- Algumas deficiências nutricionais podem impactar negativamente a saúde materna e fetal podendo, inclusive, 
favorecer a ocorrência de má formações congênitas, como a deficiência de vitaminas B9, A, K, D, B12, além 
de zinco e cálcio;

- O impacto nutricional da cirurgia bariátrica irá depender da técnica cirúrgica empregada. Nas técnicas 
restritivas e disabsortivas, como o bypass gástrico em Y de Roux, ocorre maior comprometimento digestivo e 
absortivo quando comparado às técnicas puramente restritivas como a gastrectomia vertical ou sleeve;

- Um estudo brasileiro demonstrou que em todos os trimestres gestacionais, mais de 60% das 30 mulheres 
previamente submetidas à cirurgia bariátrica apresentaram níveis inadequados de retinol ou beta-caroteno, seja 
uma deficiência leve ou moderada. Além disso, a cegueira noturna esteve presente em 57% dessa amostra;

- Um estudo brasileiro demonstrou que em uma população de 46 gestantes previamente submetidas à cirurgia 
bariátrica por bypass em Y Roux, a prevalência de inadequação de vitamina D foi superior a 70% atingindo 
82% no 3º trimestre gestacional. A suplementação com 800UI de colecalciferol ao dia durante toda a gestação 
não foi suficiente;

- As síndromes de dumping são comuns após a cirurgia bariátrica e podem apresentar desafios diagnósticos 
e terapêuticos na gravidez. As medidas dietéticas são o pilar na terapêutica das síndromes de dumping;

- Considerações importantes no atendimento da gestante bariátrica: Qual o tipo de cirurgia realizada? Quando 
foi o procedimento cirúrgico? Qual a perda de peso obtida? Avaliação das deficiências nutricionais; uso de 
suplementos vitamínicos/minerais; uso de probióticos; e cuidado com o risco de hipoglicemia, hiperinsulinemia 
e dumping.

1. MAGGARD, M.A. et al. Pregnancy and fertility following bariatric surgery: a systematic review. JAMA; 300(19):2286-96, 2008.
2. HARRIS, A.A.; BARGER, M.K. Specialized care for women pregnant after bariatric surgery. J Midwifery Womens Health; 55(6):529-39, 2010.
3. CARREAU, A.M.; NADEAU, M.; MARCEAU, S. et al. Pregnancy after Bariatric Surgery: Balancing Risks and Benefits. Can J Diabetes; 41(4):432-
438, 2017.
4. JANS, G.; MATTHYS, C.; BOGAERTS, A. et al. Maternal micronutrient deficiencies and related adverse neonatal outcomes after bariatric surgery: 
a systematic review. Adv Nutr; 6(4):420-9, 2015.
5. GILBERT, E.W.; WOLFE, B.M. Bariatric surgery for the management of obesity: state of the field.
Plast Reconstr Surg; 130:948-954, 2012.
6. CHAGAS, C.; SAUNDERS, C.; PEREIRA, S. et al. Vitamin A status and its relationship with serum zinc concentrations among pregnant women who 
have previously undergone Roux-en-Y gastric bypass. Int J Gynaecol Obstet; 133(1):94-7, 2016.
7. MEDEIROS, M.; MATOS, A.C.; PEREIRA, S.E. et al. Vitamin D and its relation with ionic calcium, parathyroid hormone, maternal and neonatal 
characteristics in pregnancy after roux-en-Y gastric bypass. Arch Gynecol Obstet; 293(3):539-47, 2016.
8. KASSIR, R.; GOISET, M.P.; TIFFET, O. Pregnancy Following Bariatric Surgery-Medical Complications and Management. Obes Surg; 26(11):2785, 2016.

Fernanda Serpa
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Obesidade osteosarcopênica sob o olhar da Nutrição Funcional

- Por muito tempo, os estudos científicos analisavam características ósseas, musculares e adiposas de forma 
separada. Porém atualmente reconhece-se uma ligação entre esses três pontos, na qual um pode interferir na 
funcionalidade dos demais;

- Em um indivíduo saudável existe um equilíbrio no funcionamento dos osteoblastos, miócitos e adipócitos, 
assim como um equilíbrio na distribuição e infiltração de gordura nesses tecidos;

- Com o envelhecimento, observa-se um maior acúmulo de gordura no tecido adiposo, e uma menor atividade 
de osteoblastos e miócitos. No ponto de interseção entre os 3 sistemas inicia-se uma inflamação de baixo grau 
que, uma vez presente de forma crônica, pode comprometer os três tecidos e suas funções;

- Com a progressão desse quadro inflamatório, surge o que os autores definem como obesidade osteosarcopênica, 
que seria o ponto central de interseção entre problemas ósseos, musculares e obesidade;

- A obesidade osteosarcopênica pode trazer alguns impactos sérios para o paciente, como aumentar o risco de 
quedas e fraturas, fragilidade, diminuição da capacidade funcional e física, aumento de morbidade, mortalidade, 
redução da qualidade de vida, além de desordens metabólicas, como resistência à insulina, síndrome metabólica, 
dislipidemia, hipertensão arterial, entre outras;

- Essa condição também está associada com redução de mobilidade, redução do gasto energético, perda de massa 
magra, inflamação, resistência à insulina e acúmulo de gordura, e, pensando nesses aspectos, tanto exercício 
quanto nutrição representam importantes alvos terapêuticos;

- Não existe uma distribuição ideal de macronutrientes, mas estudos destacam a importância de dar atenção 
para o consumo proteico, além da ingestão adequada de fibras e ômega-3;

- Uma ingestão inadequada crônica de micronutrientes pode afetar músculo, osso e gordura e causar ou agravar 
um quadro de obesidade osteosarcopênica. Os principais micronutrientes citados são: cálcio, magnésio, ferro, 
fósforo, vitaminas B6, B12, C e as lipossolúveis A, D, E e K.

1. JAFARINASABIAN, P.; INGLIS, J.E.; KELLY, O.J.; ILICH, J.Z. Osteosarcopenic obesity in women: impact, prevalence, and management challenges. 
Int J Womens Health; 9: 33-42, 2017.
2. ILICH, J.Z.; KELLY, O.J.; INGLIS, J.E. Osteosarcopenic Obesity Syndrome: What Is It and How Can It Be Identified and Diagnosed? Current 
Gerontology and Geriatrics Research; 2016: 7325973, 2016.
3. POLYSOS, S.A.; MARGIORIS, A.N. Sarcopenic obesity. Hormones (Athens); 17(3): 321-331, 2018.
4. ORMSBEE, M.J.; PRADO, C.M.; ILICH, J.Z. et al. Osteosarcopenic obesity: the role of bone, muscle, and fat on health. J Cachexia Sarcopenia 
Muscle; 5(3): 183-192, 2014.
5. TROUWBORST, I.; VERREIJEN, A.; MEMELINK, R. et al. Exercise and Nutrition Strategies to Counteract Sarcopenic Obesity. Nutrients; 10(5): 
605, 2018.
6. KELLY, O.J.; GILMAN, J.C.; KIM, Y.; ILICH, J.Z. Macronutrient Intake and Distribution in the Etiology, Prevention and Treatment of Osteosarcopenic 
Obesity. Curr Aging Sci; 10(2): 83-105, 2017.
7. KELLY, O.J.; GILMAN, J.C.; KIM, Y.; ILICH, J.Z. Micronutrient Intake in the Etiology, Prevention and Treatment of Osteosarcopenic Obesity. Curr 
Aging Sci; 9(4): 260-278, 2016.
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Estudo de caso: Artrite Reumatoide Infantil

- A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica caracterizada pelo 
comprometimento da membrana sinovial das articulações periféricas;

- A prevalência da AR, assim como de outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) está aumentando 
cada vez mais em crianças abaixo de 10 anos;

- Sabemos hoje que os nutrientes podem modificar a programação imunológica, metabólica e 
neurocomportamental durante períodos sensíveis do desenvolvimento fetal e pós-natal. Assim, o atual 
comportamento alimentar poderia aumentar o risco dessa desregulação associado ao incremento de uma ampla 
gama de DCNT;

- Os nutrientes determinam a expressão dos genes! Não existe uma cultura nutricional adequada quanto ao 
período anterior à gestação, ignorando-se a sua importância para o sucesso da concepção, da fertilidade e da 
proteção do recém-nascido frente ao risco de má formação congênita, do estado nutricional e do peso ao nascer 
do neonato. A interferência desse estado nutricional adequado na gestação é importante para a prevenção de 
DCNT, para o resto da vida do bebê (programação metabólica);

- O conhecimento da ação dos nutrientes, interações, sinergias e antagonismos deve ser a base para o preparo 
e formação de uma nova vida, assim como da saúde e manutenção do equilíbrio físico, mental e emocional da 
mãe, que será a principal responsável por garantir um bom crescimento e desenvolvimento dessa nova vida;

- Os primeiros mil dias que vão da concepção até o fim do segundo ano de vida caracterizam um importante 
período para intervenções que garantam nutrição e desenvolvimento saudáveis, que trarão benefícios em todo 
o ciclo de vida. É chamado de “Janela de oportunidades”;

- Porém, se nesse período determinante não houver todos os cuidados necessários, fisiológicos, nutricionais, 
ambientais, entre outros, esse período se torna uma “Janela de vulnerabilidade”, predispondo a criança às doenças 
imunológicas, neurocomportamentais ou mesmo endócrinas, entre elas doenças autoimunes, como a AR infantil;

- No caso clínico apresentado foram colocadas todas as causas que associadas a uma predisposição genética, 
promoveram o desenvolvimento da AR infantil em um menino de sete anos de idade, com o comprometimento 
dos joelhos, mãos e pés;

- A partir dos cuidados alimentares e nutricionais, reequilibrando o hábito alimentar, evitando alimentos 
de alto potencial inflamatório, aditivos químicos, açúcar e associando uma suplementação nutricional para dar 
suporte imunológico, digestivo, anti-inflamatório, antialérgico, com otimização da destoxificação e recuperação 
do estado nutricional, no período de quatro meses as melhoras foram significativas, com remissão do inchaço, 
das dores e voltando às atividades normais;

- Ainda no mesmo tempo houve uma regressão dos marcadores inflamatórios e o remédio foi diminuindo 
até ser retirado por completo.  

1. BARUT, K.; ADROVIC, A.; ŞAHIN, S. et al. Juvenile Idiopathic Arthritis. Balkan Med J; 34:90-101, 2017.
2. CARREIRO, D. Alimentação Problema e Solução para doenças crônicas não Transmissíveis. 4ª ed. São Paulo: Denise Carreiro, 2016.
3. CARREIRO, D.; CORREA, M. Mães Saudáveis têm filhos Saudáveis. 4ª ed. São Paulo: Denise Carreiro, 2016.
4. O’BRYAN, T.; HYMAN, M.  The auto immune FX. 1ed. Rodale books, 2016. 
5. RUPERTO, N.; MARTINI, A. Current and future perspectives in the management of juvenile idiopathic arthritis. Lancet Child Adolesc Health; 
2(5):360-370, 2018.
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Contextualizando e resgatando a produção e o consumo das Hortaliças 
Tradicionais (Hortaliças PANC) da biodiversidade brasileira

- Na Embrapa Hortaliças, desenvolvemos desde 2006 um trabalho de conservação e promoção do cultivo e 
do consumo de Hortaliças PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), entendendo-se o amplo uso como 
a melhor estratégia de conservação;

- A Embrapa atua junto a parceiros da extensão rural, pesquisa regional e organizações de agricultores na 
sistematização do cultivo e promoção do cultivo e do consumo das Hortaliças PANC;

- Com a urbanização e a globalização, ocorreram mudanças na sociedade e no padrão de vida, com a perda 
de referência dos quintais e das roças com Hortaliças PANC e a substituição por espécies, em geral exóticas, 
com cadeias produtivas organizadas;

- As Hortaliças PANC são notavelmente rústicas, menos exigentes em fertilidade e irrigação, de fácil cultivo 
e manutenção, muito resilientes e de grande adaptabilidade climática, fundamentais para o enfrentamento dos 
efeitos das mudanças climáticas;

- Por sua rusticidade, as Hortaliças PANC são eminentemente orgânicas e adequadas à agricultura com altos 
índices de sustentabilidade em sistemas de base agroecológica;

- Muitas Hortaliças PANC representam verdadeiro resgate cultural, como ora-pro-nóbis, cuxá e jambu, por 
isso, também são chamadas de Hortaliças Tradicionais, que sofrem, por vezes, processo de extinção alimentar, 
como mangarito, araruta, ariá e jacatupé;

- As Hortaliças PANC são muito adequadas à agricultura urbana, seja em quintais produtivos ou em hortas 
comunitárias, pela facilidade de cultivo, baixo uso de insumos, resistência a estresses (falta ou excesso de água 
e ataque de pragas e doenças) e baixo custo de produção; 

- As Hortaliças PANC adequam-se plenamente ao conceito de jardim produtivo ou paisagismo produtivo, 
com muitas espécies ornamentais, outras cercas vivas, várias de ocorrência espontânea ou de ciclo perene;

- Muitas Hortaliças PANC são verdadeiras iguarias culinárias, apresentando infinitas oportunidades de paladar, 
valorizadas desde a culinária regional tradicional até a alimentação gourmet e a alta gastronomia;

- As Hortaliças PANC apresentam características nutracêuticas e funcionais destacadas, com resultados 
impressionantes, mas carecendo ainda de estudos quanto à variabilidade em cada espécie e influências ambientais.

1. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Manual de hortaliças não-convencionais. Brasília: Mapa / Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, 2010. 92 p.
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Alimentos regionais brasileiros. 2ª ed. Brasília: MS / Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Básica, 2015. 484 p.
3. KINUPP, V.F.; LORENZI, H. Plantas alimentícias não convencionais (PANC) no Brasil: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas 
ilustradas. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2014. 768 p.
4. MADEIRA, N.R.; SILVA, P.C.; BOTREL, N. et al. Manual de produção de Hortaliças Tradicionais. Brasília, DF: Embrapa, 2013. 155 p.

Nuno Rodrigo Madeira
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Álcool & Esporte: quais os impactos?

- Álcool antes do exercício não promove mudanças na performance e alguns estudos demonstraram um efeito 
negativo, como diminuição da carga de trabalho total e aumento do tempo em provas de 200 a 1500 metros;

- Embora alguns atletas utilizem bebidas alcoólicas após o exercício para ajudar na reidratação, as evidências 
científicas mostram que apenas bebidas com baixo teor de álcool (0,5%) e com adição de sódio podem ajudar 
nesse processo. Além disso, bebidas como cerveja a 4,6% de álcool podem prejudicar a retenção hídrica e 
aumentar o tempo de reação;

- A ingestão de álcool prejudica a ressíntese de glicogênio tanto em modelo animal quanto em humanos. 
O consumo de grandes quantidades de álcool após um exercício prolongado foi associado com prejuízos no 
metabolismo de carboidratos e lipídios. A associação do álcool com carboidrato e com maior tempo de recuperação 
minimiza esse impacto na ressíntese de glicogênio;

- Álcool interfere em parâmetros hormonais, como aumento de adrenalina, cortisol, dopamina, estradiol e 
insulina. Além disso, foi demonstrada associação inversa entre o consumo de álcool e hormônios como GH, 
LH, melatonina, serotonina, testosterona e vasopressina;

- A ingestão de álcool prejudica a síntese proteica, inibindo vias metabólicas na sinalização da mTOR. Além 
disso, álcool favorece inflamação e estresse oxidativo, o que, por consequência, pode estimular vias catabólicas. 
Álcool prejudica a função mitocondrial e a proliferação e diferenciação de células satélites;

- Álcool prejudica a beta-oxidação de ácidos graxos, aumenta o apetite e interfere na qualidade das escolhas 
alimentares. Além disso, pode interferir na qualidade do sono, também importante para os atletas;

- O consumo de álcool não é uma boa opção para atletas e, caso o consumo aconteça, o ideal é buscar uma 
opção com baixo percentual de álcool. O consumo deve ser controlado, em pequenas doses e com opção de 
bebidas com teor reduzido de álcool.

1. BARNES, M.J. Alcohol: impact on sports performance and recovery in male athletes. Sports Med; 44(7): 909-919, 2014.
2. FLORES-SALAMANCA, R.; ARAGON-VARGAS, L.F. Postexercise rehydration with beer impairs fluid retention, reaction time, and balance. Appl 
Physiol Nutr Metab; 39(10): 1175-1181, 2014.
3. BURKE, L.M.; VAN LOON, L.J.C.; HAWLEY, J.A. Postexercise muscle glycogen resynthesis in humans. J Appl Physiol (1985); 122(5): 1055-1067, 
2017.
4. PARR, E.B.; CAMERA, D.M.; ARETA, J.L. et al. Alcohol ingestion impairs maximal post-exercise rates of myofibrillar protein synthesis following 
a single bout of concurrent training. PLoS One; 9(2): e88384, 2014.
5. LANG, C.H.; FROST, R.A.; DESHPANDE, N. et al. Alcohol impairs leucine-mediated phosphorylation of 4E-BP1, S6K1, eIF4G, and mTOR in 
skeletal muscle. Am J Physiol Endocrinol Metab; 285(6): E1205-1215, 2003.
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Dieta flexível sob a perspectiva clínica e fisiculturista

- A restrição alimentar pode ser definida como uma restrição na ingestão alimentar de forma consciente;

- A restrição alimentar pode ser realizada de duas formas (estratégias): através de um “controle rígido” ou 
um “controle flexível”; 

- O controle rígido está associado a um maior índice de massa corporal, mais episódios de compulsão 
alimentar e escores mais altos desinibição (excessos); 

- No controle flexível o indivíduo faz suas próprias escolhas alimentares e faz suas próprias compensações 
caso “quebre a dieta”, sendo associado a um menor índice de massa corporal e menos episódios de compulsão 
alimentar;

- A dieta flexível foi elaborada com base nos benefícios propostos pelo controle flexível;

- A dieta flexível também é conhecida como dieta dos macronutrientes ou IIFYM (If It Fits Your Macro);

- Na dieta flexível o indivíduo não possui horários determinados para realizar as refeições;

- Na dieta flexível o indivíduo precisa apenas atingir os macronutrientes calculados na dieta ao final do dia;

- Não possuir horários determinados para as refeições (podendo gerar grandes intervalos entre refeições) ou 
optar por uma refeição contendo muito lipídio ou carboidrato, pode gerar potenciais prejuízos a saúde.

1. WESTENHOEFER, J. Dietary restraint and disinhibition: is restraint a homogeneous construct? Appetite; 16(1):45–55, 1991.
2. SMITH, C.F.; WILLIAMSON, D. A.; BRAY, G. A. et al. Flexible vs. Rigid dieting strategies: relationship with adverse behavioral outcomes. 
Appetite;  32(3):295–305, 1999.
3 STEWART, T.M.; WILLIAMSON, D.A.; WHITE, M.A. Rigid vs. flexible dieting: association with eating disorder symptoms in nonobese women. 
Appetite; 38(1): 39-44, 2002.
4 WILLIAMSON, D. A.; PERRIN, L.; BLOUIN, D. C. et al. Cognitive bias in eating disorders: interpretation of ambiguous body-related information. 
Eating and weight disorders: EWD; 5(3):143–151, 2000.
5 EMERSON, S. R. et al. Magnitude and Timing of the Postprandial Inflammatory Response to a High-Fat Meal in Healthy Adults: A Systematic 
Review. Advances in Nutrition: An International Review Journal; 8(2):213–225, 2017. 
6. BANDÍN, C. et al. Meal timing affects glucose tolerance, substrate oxidation and circadian-related variables: A randomized, crossover trial. 
International Journal of Obesity; 39(5):828–833, 2015. 

Flávia Sobreira
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Uso das ervas e especiarias como estratégia para aumentar a 
biogênese mitocondrial, termogênese e recuperação muscular

- As ervas e especiarias são utilizadas para ofertar aromas e sabores aos alimentos, além de compostos 
bioativos que contribuem com a saúde mitocondrial e desempenho esportivo;

- O alto teor de polifenois das ervas e especiarias modulam a produção de energia (ATP), biogênese 
mitocondrial, termogênese e reduzem o estresse oxidativo e a dor muscular;

- Os ácidos ursólico, clorogênico, rosmarínico e a quercetina presentes em ervas e especiarias aumentam a 
expressão gênica de fatores de transcrição para biogênese mitocondrial;

- A biogênese mitocondrial é regulada pela ativação de AMPK, PGC-1α, SIRT-1, NRF1, NRF2, que propiciam 
a expressão gênica do fator de transcrição mitocondrial A (TFAM);

- Canela, gengibre, pimenta vermelha, cúrcuma e semente de mostarda são mais estudados pela ação em 
ativar os canais receptores de potencial transitório (TRP) e aumentar a termogênese; 

- A dor muscular induzida pelo exercício pode ser modulada com o consumo de gengibre, canela, alho, 
cúrcuma e açafrão verdadeiro;

- A associação de várias ervas e especiarias garante uma melhor biodisponibilidade, ação antioxidante e 
outras ações terapêuticas devido ao sinergismo dos seus componentes; 

- Na prática, as ervas e especiarias são usadas para marinar carnes, preparar bouquet garni, sachet d’epices, 
bebidas como sucos e chás e serem consumidas em refeições cruas ou cozidas. 

1. OPARA, E.I.; CHOHAN, M. Culinary herbs and spices: their bioactive properties, the contribution of polyphenols and the challenges in deducing 
their true health benefits. Int J Mol Sci; 15(10):19183-202, 2014.
2. GIRALT, M.; CAIRÓ, M.; VILLARROYA, F. Hormonal and nutritional signalling in the control of brown and beige adipose tissue activation and 
recruitment. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab; 30(4):515-525, 2016.
3. SANDOVAL-ACUÑA, C.; FERREIRA, J.; SPEISKY, H. Polyphenols and mitochondria: an update on their increasingly 5 emerging ROS-scavenging 
independent action. Arch Biochem Biophys; 559:75-90, 2014.
4. SAITO, M. Capsaicin and related food ingredients reducing body fat through the activation of TRP and brown fat thermogenesis. Adv Food 
Nutr Res; 76:1-28, 2015.
5. MEAMARBASHI, A. Herbs and natural supplements in the prevention and treatment of delayed-onset muscle soreness. Avicenna J 
Phytomed;7(1):16-26, 2017.

Wagner Alessandro dos Reis
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Avaliação hormonal de atletas: sangue ou saliva?

- O monitoramento de atletas necessita coletas de sangue ao longo da temporada de treinos e competições. As 
avaliações têm por objetivo prevenir lesões ou diagnosticar patologias que prejudicam o desempenho;

- A saliva é um fluído biológico menos invasivo, de fácil obtenção e menos estressante para avaliar o atleta sem 
interferir em sua rotina;

- A melhor escolha para coleta e análise de saliva é o método passivo e sem estimulação artificial;

- A concentração salivar de testosterona e cortisol apresenta correlação significativa com os valores de testos-
terona e cortisol livre no plasma;

- A avaliação de testosterona salivar fornece resultados mais confiáveis em homens e menor sensibilidade em 
mulheres;

- A concentração de cortisol, DHEA, testosterona e androstenediona em saliva podem variar de acordo com o 
ciclo circadiano, apresentando valores mais elevados pela manhã;

- A dosagem de cortisol salivar antes e imediatamente após o exercício, pode auxiliar o nutricionista na estratégia 
mais adequada de recuperação do atleta;

- A enzima alfa amilase salivar pode ser utilizada como um biomarcador de estresse físico e psicológico em 
atletas e pessoas fisicamente ativas;

- A utilização de dispositivos de coleta de saliva a base de algodão ou polipropileno, são adequados apenas para 
a dosagem de cortisol e interferem na analise de testosterona livre;

- A análise da relação testosterona/androstenediona na saliva pode ser uma ferramenta diagnóstica interessante 
para avaliar portadoras da síndrome dos ovários policísticos.

1.CLIFTON, S.; MACDOWALL, W.; COPAS, A.J. et al. Salivary testosterone levels and health status in men and women in the British general 
population: Findings from the third national survey of sexual attitudes and lifestyles (Natsal-3). J Clin Endocrinol Metab; 101(11):3939–51, 2016.
2.  LEWIS JG. Steroid analysis in saliva: an overview. Clin Biochem Rev; 27(3):139-46, 2006. 
3.  KEEVIL, B.G.; CLIFTON, S.; TANTON, C. et al. Distribution of Salivary Testosterone in Men and Women in a British General Population-Based 
Sample: The Third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). J Endocr Soc; 1:14–25, 2017.
4. MÜNZKER, J.; LINDHEIM, L.; ADAWAY, J. et al. High salivary testosterone-to-androstenedione ratio and adverse metabolic phenotypes in 
women with polycystic ovary syndrome. Clin Endocrinol (Oxf); 86(4):567–75, 2017.
5.  NUNES, L.A.S.; MUSSAVIRA, S.; BINDHU, O.S. Clinical and diagnostic utility of saliva as a non-invasive diagnostic fluid: A systematic review. 
Biochem Medica; 25(2): 177-92, 2015.

Lázaro Alessandro Soares Nunes
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Lactato: vilão ou mocinho?

- Lactato não é o causador da acidose metabólica no exercício, de fato, seu importante papel na retirada do 
H+ da célula e na reoxidação de NAD+ favorece a manutenção do pH;

- O uso do lactato como substrato para gliconeogênese e para os músculos, consome H+ e poupa HCO3
-, 

dessa forma, sua suplementação eleva o pH plasmático de forma aguda;

- Além de ser um metabólito energeticamente importante, ainda atua como sinalizador molecular, estimulando 
genes responsáveis pela síntese proteica muscular;

- Os neurônios utilizam lactato, produzido pelas próprias células do SNC (astrócitos) e pelo músculo 
esquelético, como fonte de energia, fenômeno denominado shuttle do lactato;

- O SNC usa preferencialmente lactato como fonte de energia, sendo possível impedir os efeitos centrais da 
hipoglicemia, em situações de hiperlactatemia;

- O lactato possui papel essencial na consolidação da memória de longo prazo, sugerindo um importante 
papel do exercício e, possivelmente, da suplementação sobre a cognição; 

- Lactato possui efeitos antidepressivos, sugerindo um possível papel do exercício de alta intensidade, na 
prevenção dos distúrbios de ansiedade/síndrome depressiva.

1. MORRIS, D. Effects of Oral Lactate Consumption on Metabolism and Exercise Performance. Curr Sports Med Rep; 11(4):185-8, 2012. 
2. FERGUSON, B.S.; ROGATZKI, M.J.; GOODWIN, M.L. et al. Lactate metabolism_historical context, prior misinterpretations, and current 
understanding. Eur J Appl Physiol; 118(4):691-728, 2018.
3. QUISTORFF, B.; SECHER, N.H.; VAN LIESHOUT, J.J. Lactate fuels the human brain during exercise. FASEB J; 22:3443–3449, 2008.
4. BÉLANGER, M.; ALLAMAN, I.; MAGISTRETTI, P.J. Brain Energy Metabolism: Focus on Astrocyte-Neuron Metabolic Cooperation. Cell 
Metab; 14(6):724-38, 2011.
5. OISHI, T.; TSUKAMOTO; H.; YOKOKAWA, T. et al. Mixed lactate and caffeine compound increases satellite cell activity and anabolic signals 
for muscle hypertrophy. J Appl Physiol 118: 742–749, 2015.
6. CARRARD, A.; ELSAYED, M.; MARGINEANU, M. et. al. Peripheral administration of lactate produces antidepressant-like effects. Molecular 
Psychiatry; 23: 392–399, 2018.

Gustavo Santos
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Alimentos vs suplementos fontes de carboidratos:
 efeitos na performance

- Diversos estudos apontam a necessidade da ingestão de carboidratos (CHO) para melhorar o desempenho 
e a recuperação de atletas;

- A indústria de suplementos oferece ampla variedade de produtos à base de CHO, como bebidas, géis, balas, 
gomas e barras, sendo muitos considerados processados e/ou ultraprocessados por conterem elevada quantidade 
de aditivos alimentares, os quais vêm sendo associados à alteração da microbiota e aumento de permeabilidade 
intestinal;

- O uso de suplementos de carboidratos é bastante comum e possui vantagens como: praticidade, oferta de 
quantidades adequadas de carboidratos com menor volume de quando se compara ao alimento, e pode influenciar 
positivamente o atleta (pelo aspecto psicológico);

- Por outro lado, alimentos in natura e/ou minimamente processados, como frutas, sucos de frutas, frutas 
desidratadas, raízes, tubérculos e cereais são alternativas mais baratas, naturais, saudáveis e palatáveis para atletas;

- Frutas exercem papel fundamental na saúde e no desempenho por conterem uma matriz alimentar complexa, 
constituída por carboidratos, fibra, minerais, vitaminas e bioativos, como os compostos fenólicos, antocianinas, 
resveratrol, quercetina e nitrato;

- Quando comparado aos suplementos, uva passa, banana e suco de melancia são boas alternativas durante 
exercícios longos, por oferecerem carboidratos e ampla gama de antioxidantes, fundamentais para a redução 
da dor muscular e recuperação do atleta;

- As quantidades de alimentos ingeridas durante o exercício equivalem a 0,15 a 0,20g de CHO/kg a cada 
15 a 20 minutos, ou, de 30 a 60g de CHO/h; isso equivale a aproximadamente 2 bananas (48g de CHO)/h para 
indivíduos de 60 kg, por exemplo;

- Os estudos não mostram diferença na performance ou seja, levam ao mesmo desempenho, quando se 
compara alimento (uva passa, banana, suco de melancia) e suplementos/ soluções de carboidratos isolados;

- Leite com chocolate se mostrou boa alternativa no pós-treino, quando comparado a bebidas placebo com 
composição similar de proteína, CHO e lipídeo, por auxiliar na reposição de glicogênio e na recuperação da 
fibra muscular;

- Os sucos de beterraba e de romã (250 a 500ml/dia) também são boas alternativas após sessões de exercícios 
extenuantes por melhorarem a recuperação do atleta e a performance em exercício subsequente. Esses efeitos são 
atribuídos não apenas à presença de CHO, mas também de antioxidantes que agem em sinergia na recuperação 
muscular.

1. RIETSCHIER, H.L.; HENAGAN, T.M.; EARNEST, C.P. et al. Sun-dried raisins are a cost-effective alternative to sports jelly beans in prolonged 
cycling. The Journal of Strength & Conditioning Research; 25(11):3150-3156, 2011.
2. CLIFFORD, T.; BELL, O.; WEST, D.J. et al. The effects of beetroot juice supplementation on indices of muscle damage following eccentric 
exercise. European journal of applied physiology; 116(2): 353-362, 2016.
3. AMIRI, M.; GHIASVAND, R.; KAVIANI, M. et al. Chocolate milk for recovery from exercise: a systematic review and meta-analysis of controlled 
clinical trials. European Journal of Clinical Nutrition; 19:1, 2018
4. NIEMAN, D.C.; GILLITT, N.D.; SHA, W. Metabolic recovery from heavy exertion following banana compared to sugar beverage or water only 
ingestion: A randomized, crossover trial. PloS one; 13(3): 0194843, 2018.
5. SHANELY, R.A.; NIEMAN, D.C.; PERKINS-VEAZIE, et al. Comparison of watermelon and carbohydrate beverage on exercise-induced alterations 
in systemic inflammation, immune dysfunction, and plasma antioxidant capacity. Nutrients; 8(8):518, 2016.

Elisa de Almeida Jackix
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Periodização do Treinamento e da Nutrição Esportiva

- O Colégio Norte Americano de Medicina do Esporte, define atividade física como o movimento corporal 
que é produzido pela contração dos músculos esqueléticos, levando a um aumento do gasto energético;

- Já o exercício, é definido como o movimento repetitivo, planejado e estruturado para melhorar, ou manter 
um ou mais componentes da aptidão física (força, potência, resistência e/ou flexibilidade). A definição do 
exercício nos leva a interpretar que se o indivíduo não tem um planejamento, ele não está efetivamente realizando 
exercício, mas sim apenas atividades físicas; 

- No processo do treinamento esportivo, prescrevemos programas de exercícios e, por isso, temos 
planejamentos de treino, cuja elaboração e organização engloba processos como a avaliação das capacidades 
físicas, elaboração das sessões e o controle e monitoramento das cargas de treino;

- A periodização do treinamento é uma forma de divisão de um planejamento em períodos. Ela possui uma 
sequência lógica de alteração das variáveis do treinamento (i.e. intensidade, volume, pausas, etc.) e objetiva 
aumentar o desempenho para objetivos específicos. Adicionalmente, visa minimizar o potencial overtraining e 
as lesões, incorporando períodos de recuperação ao longo do planejamento; 

- São características básicas de um planejamento de treinamento: 1) ser designado de acordo com os 
principais objetivos de desempenho para a temporada; 2) ter as cargas progressivamente aumentadas; 3) as 
fases do treinamento seguirem uma sequência lógica de aplicação de estímulos; 4) estratégias de recuperação 
são intensivamente utilizadas ao longo do planejamento; 5) cada fase do treinamento é construída de acordo 
com a base previamente formada;

- A interação entre exercício, respostas adaptativas e disponibilidade de nutrientes é bem reconhecida e 
consolidada na literatura, sendo as adaptações ao treinamento podendo ser amplificadas pela qualidade e 
quantidade de nutrientes consumidos nos períodos pré e pós exercícios; 

- Entretanto, como efetivamente essa alteração no suprimento energético pode modificar as respostas 
adaptativas, ainda vem sendo uma grande área de pesquisa conduzida por várias décadas;

- Dependendo das modalidades esportivas praticadas, uma variedade de estratégias nutricionais podem ser 
utilizadas para otimizar aspectos fisiológicos e bioquímicos que possam limitar o desempenho e causar a fadiga. 
Essas incluem um adequado fornecimento de substratos energéticos e de hidratação;

- Tal forma de manipulação das específicas estratégias nutricionais a serem utilizadas é atualmente chamada 
na literatura de Periodização Nutricional. Ela objetiva combinar estratégias de treinamento físico e nutricionais, 
ou somente as nutricionais para levar a determinadas adaptações que otimizem o desempenho físico e/ou 
adaptações morfológicas ao treinamento; 

- No recente artigo “Periodized Nutrition for Athletes”, publicado pelo pesquisador Asker Jeukendrup, 
são apresentados alguns métodos de periodização nutricional mais comuns em relação a manipulação da 
disponibilidade de macronutrientes e o uso de suplementos. Dentre eles, as estratégias chamadas de “training 
low” (treinar com baixa disponibilidade de carboidratos), “training high” (treinar com alta disponibilidade 
de carboidratos) e combinações de “training low e training high”. Especificamente o “training low” é a mais 
estudada e a que possui mais propostas de variações.

Bernardo Neme Ide
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- Considerando que as alterações no tipo, intensidade e volume dos treinamentos, claramente criam as 
principais diferenças na requisição por carboidratos, proteínas, fluídos e alguns micronutrientes, para que o 
nutricionista esportivo consiga elaborar um bom planejamento alimentar, ele deve ter acesso ao planejamento 
de treino físico de seus pacientes/atletas. 

- A análise desses dados fornecerá a base para o planejamento nutricional, implicando que o nutricionista 
esportivo deva saber interpretar os métodos de treinamento físico e a manipulação de variáveis como o volume, 
intensidade, adaptações e predomínio metabólico dos treinamentos aplicados;

- Tal interpretação, pode auxiliar na prescrição do plano alimentar no tocante a requisição por carboidratos, 
proteínas, fluídos e alguns micronutrientes ao longo das etapas do planejamento.

1. BURKE, L.M. et al. Toward a Common Understanding of Diet–Exercise Strategies to Manipulate Fuel Availability for Training and Competition 
Preparation in Endurance Sport. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism; 28(5):451–463, 2018. 
2. DEWEESE, B. et al. The training process: Planning for strength–power training in track and field. Part 1: Theoretical aspects. Journal of Sport 
and Health Science; 4(Issue 4):308-317, 2015. 
3. DEWEESE, B. et al. The training process: Planning for strength–power training in track and field. Part 2: Practical and applied aspects. Journal 
of Sport and Health Science; 4(Issue 4):318-324, 2015. 
4. HAWLEY, J.A.; MAUGHAN, R.J.; HARGREAVES, M. Exercise Metabolism: Historical Perspective. Cell Metabolism; 22(1):12–17, 2015. 
5. ISSURIN, V.B. New horizons for the methodology and physiology of training periodizationSports Medicine, 2010. 
6. JEUKENDRUP, A.E. Periodized Nutrition for AthletesSports Medicine, 2017. 
7. KRAEMER, W.J. et al. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Med 
Sci Sports Exerc; 34(2): 364–380, 2002. 
8. MUJIKA, I. et al. An Integrated, Multifactorial Approach to Periodization for Optimal Performance in Individual and Team Sports. International 
Journal of Sports Physiology and Performance; 13(5): 538–561, 2018. 
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Resistência anabólica e papel na atrofia como consequência de 
lesões: O papel da nutrição

- O que é resistência anabólica? Resistência anabólica é principalmente responsável pela atrofia do músculo 
esquelético à medida que envelhecemos ou por desuso muscular durante períodos de doença ou lesão, que levam 
a redução da síntese proteica muscular (SPM);

- O que contribui para o quadro de resistência anabólica? Indivíduos que são resistente à insulina 
apresentam resistência para hiperaminocedemia. O quadro de inflamação sistêmica crônica de baixo grau está 
aumentada pelo envelhecimento e os marcadores inflamatórios como TNF (fator necrose tumoral alfa), PCR 
(proteína C-reativa), IL-6 (interleucina-6) mostram elevações significativas em obesos e pacientes em períodos 
de desuso. Tanto o quadro de resistência insulina e inflamação sistêmica estão relacionadas ao quadro de 
resistência a hiperaminocedemia;

- Mecanismos moleculares e resistência anabólica:
a. Redução da fosforalização do mTORC1
b. Atenuada digestão e absorção proteica
c. Transporte deficiente de aminoácidos para músculo e tecidos periféricos
d. Inflamação
e. Redução da fosforalização fatores de transcrição (e.g., p706SK)

- Síntese proteica muscular em indivíduos com resistência anabólica: indivíduos apresentam redução da 
síntese e elevada degradação de proteínas muscular no repouso e resulta em acelerada atrofia muscular;

- Células satélites e resistência anabólica: os números de células satélites nas fibras do tipo II diminuem 
com a idade, desuso e doença crítica, tornando-se um potencial para contribuição do quadro de resistência 
anabólica. Além disso, a microvasculatura (e.g. densidade) diminui com a idade e durante períodos de desuso5. 
Envelhecimento e inatividade apresentam uma diminuição nas células satélites e densidade capilares.

- Ingestão proteica e resistência anabólica: Idosos consomem em média 1,0-1,1g proteína/kg/dia divididos 
em 10g no café da manhã, 25g no almoço e 35g no jantar. Idosos apresentam maior resistência anabólica 
comparado com jovens e precisam de 0,4g proteína/kg (30g para um idoso de 70kg) para máximo estímulo  
SPM. Whey protein e leucina têm sido identificados como fontes mais anabólicas de proteína e aminoácido 
respectivamente;

- Timing protein e resistência anabólica – recomendações:
a. 1,7g/kg/dia
b. 0,40g/kg em bolus
c. 3g leucina por refeição (4 refeições dia)1

d. Pré-sleep

- Suplementação alimentar e resistência anabólica:
a. Creatina monoidratada: 4x5g durante 06 dias apresentou menor perca de força e massa muscular em 

indivíduos com braço engessado
b. Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB): Indivíduos idosos (60-76 anos) receberam suplementação 

de 1,5g duas vezes ao dia (3g/dia) de HMB durante 5 dias de repouso completo na cama. O tratamento com 
HMB preveniu o declino da massa corporal magra comparado ao grupo controle.
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1. MORTON, R.W.; TRAYLOR, D.A.; WEIJS, P.J.M. et al. Defining anabolic resistance: implications for delivery of clinical care nutrition. Curr Opin 
Crit Care; 24(2):124-130, 2018.
2. BREEN, L.; STOKES, K.A.; CHURCHWARD-VENNE, T.A. et al. Two weeks of reduced activity decreases leg lean mass and induces “anabolic 
resistance” of myofibrillar protein synthesis in healthy elderly. J Clin Endocrinol Metab; 98(6):2604-12, 2013.
3. REIDY, P.T.; LINDSAY, C.C.; MCKENZIE, A.L. et al. Aging-related effects of bed rest followed by eccentric exercise rehabilitation on skeletal 
muscle macrophages and insulin sensitivity. Exp Gerontol; 2017.
4. NI LOCHLAINN, M.; BOWYER, R.C.E.; STEVES, C.J. Dietary Protein and Muscle in Aging People:The Potential Role of the Gut Microbiome. 
Nutrients; 10(7). pii: E929, 2018.
5. ARENTSON-LANTZ, E.J.; ENGLISH, K.L.; PADDON-JONES, D. et al. Fourteen days of bed rest induces a decline in satellite cell content and 
robust atrophy of skeletal muscle fibers in middle-aged adults. J Appl Physiol (1985); 120(8):965-75, 2016.
6. FARSIJANI, S.; MORAIS, J.A.; PAYETTE, H. et al. Relation between mealtime distribution of protein intake and lean mass loss in free-living 
older adults of the NuAge study. Am J Clin Nutr;104(3):694-703, 2016.
7. MOORE, D.R.; CHURCHWARD-VENNE, T.A.; WITARD, O. et al. Protein ingestion to stimulate myofibrillar protein synthesis requires greater 
relative protein intakes in healthy older versus younger men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci; 70(1):57-62, 2015.
8. GORISSEN, S.H.; HORSTMAN, A.M.; FRANSSEN, R. et al. Ingestion of Wheat Protein Increases In Vivo Muscle Protein Synthesis Rates in 
Healthy Older Men in a Randomized Trial. J Nutr; 146(9):1651-9, 2016.
9. JOHNSTON, A.P.; BURKE, D.G.; MACNEIL, L.G. et al. Effect of creatine supplementation during cast-induced immobilization on the preservation 
of muscle mass, strength, and endurance. J Strength Cond Res; 23(1):116-20, 2009.
10. DEUTZ, N.E.; PEREIRA, S.L.; HAYS, N.P. et al. Effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on lean body mass during 10 days of bed rest in 
older adults. Clin Nutr; 32(5):704-12, 2013.
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Efeitos do Ciclo Menstrual & Uso de contraceptivo hormonal 
na performance

- As flutuações hormonais que ocorrem durante o ciclo menstrual podem estar associadas a mudanças na 
prática esportiva, uma vez que interferem na termorregulação, metabolismo, qualidade do sono, parâmetros 
cognitivos e desequilíbrios hídricos;

- Um dos mecanismos que justifica estas mudanças está baseado na sinalização do estradiol em vias 
metabólicas, que estimulam biogênese mitocondrial, produção de óxido nítrico e proliferação de células satélites; 

- Entretanto, alguns estudos mostram que as flutuações hormonais isoladas não são determinantes de 
performance. Um estudo realizado com jogadoras de futebol que não faziam uso de anticoncepcionais não 
indicou mudanças na performance de forma significativa com as flutuações hormonais observadas ao longo 
do ciclo menstrual; 

- Outro estudo, que também teve como objetivo relacionar as mudanças hormonais do ciclo menstrual e 
performance, indicou resultado relevante em termos de alterações no exercício. Entretanto, os autores enfatizam 
que as mudanças climáticas observadas ao longo do estudo poderiam interferir na performance e, portanto, não 
podemos afirmar que estas alterações hormonais isoladas geram mudanças na performance esportiva;

 
- Algumas análises colocam como hipótese que as alterações hormonais observadas em nível plasmático 

podem não refletir o que, de fato, ocorre no músculo; 

- Também é sugerido que o processo adaptativo seja mais determinante para a performance quando comparado 
com apenas uma variável hormonal; 

- Com o uso de contraceptivos orais observa-se que algumas condições ficam mais enfatizadas. O estresse 
oxidativo causado pelos contraceptivos orais pode justificar alguns sintomas que interferem na performance. 
Entretanto, o efeito adaptativo do treinamento é de extrema relevância, superando estes possíveis efeitos 
maléficos; 

- Ainda, é necessário ter cautela com as possíveis deficiências nutricionais que estão atreladas ao uso de 
contraceptivos orais. Dentre os desequilíbrios nutricionais, a deficiência de ferro e vitaminas do complexo B 
ganham maior evidência e, portanto, precisam ser priorizados por meio de uma alimentação saudável;

- De forma complementar, estudos sugerem o aumento no consumo de alimentos fontes de compostos 
bioativos e ômega-3, com o objetivo de equilibrar o sistema oxidativo e reduzir reações inflamatórias. 

1. THOMAS, A.; BUNYAN, K.; TIDUS, P.M. Oestrogen receptor-alpha activation augments post-exercise myoblast proliferation. Acta Physiol; 
198(1):81-9, 2010. 
2. JULIAN, R.; HECKSTEDEN, A.; FULLAGAR, H.H. et al. The effects of menstrual cycle phase on physical performance in female soccer players. 
PLoS One; 12(3): e0173951, 2017. 
3. PAULI, S.A.; BERGA, S.L. Athletic amenorrhea: energy déficit or psychogenic challenge? Ann N Y Acad Sci; 1205:33-8, 2010. 
4. CREWTHER, B.T.; HAMILTON, D.; KILDUFF, L.P. et al. The effect of oral contraceptive use on salivar testosterone concentrations and athlete 
performance during international field hockey matches. J Sci Med Sport; 21(5):453-456, 2018. 
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Impacto da nutrição na recuperação do sistema imunológico em 
esportes de endurance

- O exercício, por si só, é um estímulo hábil em promover respostas e adaptações imunológicas benéficas, 
de forma aguda e crônica;

- A principal citocina expressada após o exercício é a IL-6, que possui efeitos sistêmicos de caráter endócrino 
e contrarregulatório; 

- Varáveis como intensidade, volume, tempo de descanso e frequência influenciam diretamente na resposta 
imune relacionada ao exercício;

- Em níveis adequados, o cortisol possui efeito anti-inflamatório e imunoprotetor;

- Um dos principais pontos-chave que influenciam no sistema imune e que deve ser modulado é o cortisol, 
principalmente com aportes cíclicos de carboidrato;

- Otimizar a qualidade do sono com oferta adequada de nutrientes e fitonutrientes também é ponto essencial 
na manutenção ótima do sistema imune;

- A reparação imunomuscular deve, também, receber grande atenção do nutricionista para acelerar a 
recuperação tecidual e imune pós-exercício;

- O exercício de endurance tem a capacidade de gerar hiperpermeabilidade intestinal, a qual podemos tratar 
este com butirato, vitamina D, meditação e água, por exemplo.

1. CHEN, Y.; WONG, S.; WONG, C.; LAM, C.; HUANG, Y.; MING-FAI, P. The effect of a pre-exercise carbohydrate meal on immune responses to 
an endurance performance run. British Journal of Nutrition; 100:1260–1268, 2008. 
2. NIEMAN, D.; DAVIS, J.; HENSON, D. et al. Carbohydrate ingestion influences skeletal muscle cytokine mRNA and plasma cytokine levels after 
a 3-h run. Journal of Applied Physiology; 94: 1917–1925, 2003.
3. COSTA, R.J.S. et al. The Effects of a High Carbohydrate Diet on Cortisol and Salivary Immunoglobulin A (s-IgA) During a Period of Increase 
Exercise Workload Amongst Olympic and Ironman Triathletes. International Journal of Sports Medicine; 26: 880–885, 2005.
4. GLEESON, M.; BISHOP, N.; STENSEL, D. et al. The anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention and 
treatment of disease. Nature Reviews Immunology;11(9):607-15, 2011.
5. CHAMBERS, E.; HAWRYLOWIC, C. The Impact of Vitamin D on Regulatory T Cells. Current Allergy and Asthma Reports; 11:29–36, 2011.
6. LANCASTER, G.; FEBBRAIO, M.Graeme I. The immunomodulating role of exercise in metabolic disease. Trends in Immunology; 35(6):262-9, 
2014.
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Mais difícil é melhor? O papel da intensidade e do volume na 
prescrição do exercício e os impactos na prescrição nutricional

- A importância de se definir com propriedade a intensidade dos esforços, uma vez que a mesma pode ser 
classificada de forma subjetiva (percepções pessoais do esforço) e objetiva (cargas, velocidades, inclinações 
usadas nos respectivos exercícios);

- A necessidade de se contextualizar o que representam e como se quantificam tanto a intensidade quanto o 
volume nos treinos de endurance (vulgarmente conhecidos como “aeróbicos” ou “cárdio”) e nos treinos resistidos 
(vulgarmente conhecidos como “musculação”);

- Do ponto de vista do volume dos treinos de endurance, ficam as evidências de que treinar em menores 
intensidades (zonas de intensidade no ou abaixo do limiar anaeróbico) e maiores volumes (≥ 30min) pode trazer 
excelentes adaptações celulares aeróbicas, especialmente a biogênese mitocondrial, a angiogênese e a dilatação 
das câmaras cardíacas;

- Do ponto de vista da intensidade dos treinos de endurance, ficam as demais evidências de que treinar em 
maiores intensidades (zonas de intensidade acima do limiar anaeróbico) e menores volumes (≤ 30min) pode 
também gerar excelentes adaptações celulares aeróbicas, como a biogênese mitocondrial, a angiogênese e o 
aumento na expressão de enzimas oxidativas;

- Do ponto de vista do volume dos treinos resistidos, observa-se a nítida importância de se manipular a 
quantidade de estímulos/microciclo, visto a correlação positiva entre o volume e as adaptações de função (força 
muscular) e morfologia (hipertrofia muscular);

- Do ponto de vista da intensidade dos treinos resistidos, observa-se a importância de se considerar a qualidade 
das massas a serem aceleradas nos treinos, obedecendo a ideia do princípio do tamanho de recrutamento de 
unidades motoras, sendo a utilização das fibras musculares um fenômeno intensidade-dependente;

- Nutricionalmente falando, não se deve perder de vista a importância das vias anaeróbicas na produção de 
energia nos esforços mais intensos (via fosfagênica e via glicolítica), assim como a importância da via aeróbica/
oxidativa nos esforços mais volumosos (oxidação mitocondrial de todos os macronutrientes e compostos 
orgânicos em geral, como o lactato e os corpos cetônicos);

- Mostra-se fundamental na periodização (do treinamento e nutricional), a distribuição democrática de 
momentos com ênfase no volume assim como outros momentos com ênfase na intensidade dos respectivos treinos.

1. STOGGL, T.L.; SPERLICH, B. The training intensity distribution among well-trained and elite endurance athletes. Front Physiol; 6:1-14, 2015.
2. GIBALA, M.J.; GILLEN, J.B.; PERCIVAL, M.E. Physiological and health-related adaptations to low-volume interval training: influences of nutrition 
and sex. Sports Med; 44(suppl 2):S127-S137, 2014.
3. SOONESTE, H.; TANIMOTO, M.; KAKIGI, R. et al. Effects of training volume on strength and hypertrophy in young men. J Strength Cond Res; 
27:8-13, 2013.
4. FRY, A. The role of resistance exercise intensity on muscle fibre adaptations. Sports Med; 34:663-679, 2004.
5. BURKE, L.M.; HAWLEY, J.A.; JEUKENDRUP, A. et al. Toward a common understanding of diet-exercise strategies to manipulate fuel availability 
for training and competition preparation in endurance sport. Int J Sport Nut Exerc Metab; 28:451-463, 2018.
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Ana Beatriz Baptistella

Posbióticos: a nova era no tratamento da saúde intestinal do atleta?

- A microbiota está diretamente implicada em áreas vitais para a saúde do atleta já que influencia sua função 
imune, sua saúde intestinal e até mesmo a produção energética; 

- O exercício tem a capacidade de modular beneficamente a composição da microbiota - mas pode gerar algum 
grau de alteração intestinal quando for intenso e/ou de longa duração;

- Pensando em recuperar e manter a microbiota do atleta, o nutricionista deverá priorizar em seu plano alimentar 
a ingestão de fibras e alimentos com prebióticos, fortalecendo assim a microbiota nativa;

- Entretanto, considerando-se as características individuais e os fatores associados ao treino, a suplementação de 
probióticos pode ser benéfica em alguns casos. Mas essa estratégia só será viável se for acompanhada de uma dieta 
individualizada em que o profissional remova todos os fatores alimentares que podem influenciar negativamente a 
permeabilidade da mucosa intestinal e o equilíbrio da microbiota;

- Apesar dos resultados encontrados em alguns estudos, uma revisão de 2017 pontua que ainda falta um consenso 
sobre a real efetividade da suplementação de probióticos em atletas em função de algumas limitações dos estudos 
disponíveis, tais como: pequeno número de voluntários avaliados; curto período de suplementação; efeitos dose-
dependente; ausência de recomendações específicas para atletas e de controle do nível de atividade física dos 
participantes;

- Os posbióticos correspondem a fração solúvel intracelular secretada por bactérias vivas ou liberada após a lise 
bacteriana – ou seja, subprodutos metabólicos e/ou componentes da parede celular de probióticos (Lactobacilos e 
Bifidobactérias) – e, devido a sua bioatividade, podem mimetizar os efeitos benéficos dos probióticos sem a necessidade 
de administrar micro-organismos vivos, reduzindo assim possíveis efeitos colaterais;

- Além das frações bacterianas, os polifenóis também podem ser considerados posbióticos, já que são extensivamente 
metabolizados pela microbiota intestinal resultando na produção de diversos metabólitos;

- Assim, trabalhar com posbióticos fornece estratégias personalizadas e integradas que respeitem a fisiologia 
individual e considerem a variabilidade interindividual dependente da composição específica da microbiota;

- Entretanto, seu uso na prática clínica ainda é limitado. Já há algumas limitações como possíveis interações 
inesperadas entre microbiota-posbióticos resultando em disbiose ou formação de substâncias potencialmente tóxicas 
ou inativas; possíveis mecanismos de resistência em função da exposição crônica a tais metabólitos; e estrutura 
química complexa que pode ser de difícil replicação no ambiente industrial/laboratorial.

1. COQUEIRO, A.Y.; GARCIA, A.B.O.; ROGERO, M.M.; TIRAPEGUI, J. Probiotic supplementation in sports and physical exercise: Does it present any 
ergogenic effect? Nutrition and Health; 23(4) 239–249, 2017.
2. CLARK, A.; MACH, N. The Crosstalk between the Gut Microbiota and Mitochondria during Exercise. Front Physiol; 8:319, 2017. doi: 10.3389/
fphys.2017.00319.
3. DIDUCH, B.K. Gastrointestinal Conditions in the Female Athlete. Clin Sports Med; 36: 655–669, 2017.
4. BARTON, W.; PENNEY, N.; CRONIN, O. et al. The microbiome of professional athletes differs from that of more sedentary subjects in composition and 
particularly at the functional metabolic level. Gut; 67:625–633, 2018.
5. RANKIN, A.; O’DONOVAN, C.; MADIGAN, S.M. et al. ‘Microbes in sport’ -The potential role of the gut microbiota in athlete health and performance. 
Br J Sports Med; 51 (9): 698-699, 2017.
6. ROBERTS, J.D.; SUCKLING, C.A.; PEEDLE, G.Y. et al. An Exploratory Investigation of Endotoxin Levels in Novice Long Distance Triathletes, and the Effects 
of a Multi-Strain Probiotic/Prebiotic, Antioxidant Intervention. Nutrients; 8(11): 733, 2016. doi:10.3390/nu8110733.
7. CHAVES, F.M.; BAPTISTA, I.L.; SIMABUCO, F.M. et al. High-intensity-exercise-induced intestinal damage is protected by fermented milk supplemented 
with whey protein, probiotic and pomegranate (Punica granatum L.). Br J Nutr; 119: 896–909, 2018.
8. SHING, C.M.; PEAKE, J.M.; LIM, C.L.; et al. Effects of probiotics supplementation on gastrointestinal permeability, inflammation and exercise performance 
in the heat. Eur J Appl Physiol; 114(1):93-103, 2014.
9. COQUEIRO, A.Y.; OLIVEIRA GARCIA, A.B.; ROGERO, M.M.; TIRAPEGUI, J.Probiotic supplementation in sports and physical exercise: Does it present any 
ergogenic effect? Nutr Health; 23(4):239-249, 2017.
10.  AGUILAR-TOALÁ, J.E.; GARCIA-VARELA, R.;  GARCIA, H.S. et al. Postbiotics: An evolving term within the functional foods field. Trends in Food Science 
& Technology; 75: 105-114, 2018.
11.  MURPHY, L.Y. et al. Influence of functional food components on gut health. Crit Rev Food Sci Nutr; 2018. DOI: 10.1080/10408398.2018.1433629.
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Filé de Frango Recheado Molho Pesto de Ora-pro-nóbis 
e Cumbaru

• 04 filés grandes de frango orgânico
• 04 vagens de anis-estrelado
• 02 maçãs vermelhas orgânicas
• 01 colher (sobremesa) de manteiga ghee
• 01 xícara (chá) de vinho tinto seco
• Sal marinho a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto 
• Suco de 01 limão

• 01 xícara (chá) de azeite de oliva extravirgem 
• 02 xícaras (chá) de folhas de ora-pro-nóbis
• ½ xícara (chá) de folhas de manjericão fresco 
• ½ xícara (chá) de folhas de salsa fresca 
• ½ xícara (chá) de castanha de baru (cumbaru)
• 01 dente de alho
• Suco de 01 limão
• Sal marinho a gosto

Rolinhos de Frango Recheados  

com Maçãs Flambadas ao Pesto 

de Ora-pro-nóbis e Cumbaru

Ingredientes

Rendimento
02 porções



Rolinhos de Frango Recheados com Maçãs Flambadas ao Pesto de Ora-pro-nóbis e Cumbaru
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Propriedades nutricionais da receita
• A carne de frango possui uma boa composição nutricional, caracterizada por 15% a 25% de proteínas de alto 
valor biológico e 1,5 a 5,3% de lipídeos, além de vitaminas do complexo B e diversos minerais1,2. A produção 
de carne orgânica oferece um produto livre de resíduos químicos, capaz de proporcionar ao consumidor final 
a garantia de proteção ambiental e da sustentabilidade3. 

• A maçã (Malus domestica) possui em sua composição a quercetina, um flavonoide capaz de aumentar a ativa-
ção de Nrf2, AMPK4, os níveis de óxido nítrico, vasodilatação5, biogênese mitocondrial (ativação do PGC-1α e 
expressão gênica de SIRT1)6, além de estimular a oxidação de ácidos graxos7 e exercer ação anti-inflamatória 
por modular a via de ativação do NF-kβ6. 

• O vinho tinto possui como principal polifenol o resveratrol, que exerce atividade antioxidante e anti-inflama-
tória8, além de ativar a proteína quinase dependente de AMP (AMPK), o que culmina no aumento da expressão 
de PGC-1α e biogênese mitocondrial6,9.

• O anis-estrelado (Illicium verum) é uma especiaria que contém óleos essenciais, lignanas, sesquiterpenos e 
flavonoides, compostos estes responsáveis pelas suas ações antimicrobiana, antioxidante, analgésica e sedativa10. 

• O azeite de oliva extravirgem é rico em polifenóis e ácidos graxos monoinsaturados, os quais proporcionam 
proteção contra câncer, aterosclerose e doenças cardiovasculares11,12. Seus polifenóis foram associados à redu-
ção de fatores de risco para a síndrome metabólica por meio da melhora da glicemia e da pressão arterial e da 
redução da oxidação das lipoproteínas de baixa densidade (LDL)13.

• O ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Miller) é considerada uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) 
encontrada em diversos estados brasileiros. É uma boa fonte de fibra dietética, cálcio, magnésio, manganês, 
zinco, vitamina C, ácido fólico, aminoácidos (principalmente triptofano)14 e possui altos teores proteicos se 
comparada a feijões cozidos, como o roxo e o preto15. Dentre as suas atividades biológicas destacam-se efeitos 
anti-inflamatórios e antinociceptivos14, além de ser utilizada como emoliente (devido ao seu alto conteúdo 
mucilaginoso) e na cicatrização de feridas cutâneas16. 

• O manjericão (Ocimum basilicum) contém diversos compostos bioativos como flavonoides, terpenos e elagita-

• Molho pesto de ora-pro-nóbis e cumbaru: higienizar todas as folhas e secar bem. Colocar as folhas de ora-
pro-nóbis em contato com água fervente por no máximo 1 minuto e resfriar imediatamente (branqueamento). 
Deixar escorrer bem. Colocar no liquidificador o azeite, o alho e a castanha. Bater. Em seguida, adicionar as 
folhas, o suco de limão e bater devagar para evitar aquecer o azeite e oxidar as folhas (usar o botão de pulsar). 
Finalizar com sal. 
• Filé de frango recheado: temperar os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Reservar. Picar as maçãs 
em cubos pequenos e deixar na água com limão. Em uma panela de aço inoxidável, em fogo baixo, derreter 
a manteiga e adicionar o anis-estreado. Acrescentar a maçã picada e escorrida e mexer para que murche um 
pouco. Adicionar o vinho tinto e flambar as maçãs. Deixar o vinho reduzir um pouco. Reservar. Sobre os filés 
de frango, adicionar um pouco das maçãs flambadas, enrolar e fechar as extremidades com palitos de madeira. 
Colocar em uma travessa de vidro untada com azeite, regar com o caldo das maçãs que sobrou e assar em forno 
pré-aquecido (200ºC) por aproximadamente 60 minutos. O tempo de cocção pode variar. Colocar os rolinhos 
de frango assados sobre um prato, regar com um pouco do caldo da travessa e por cima adicionar o molho 
pesto a gosto. 

Modo de preparo
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ninos. Seus componentes proporcionam diversas ações biológicas como atividade antioxidante, anti-inflamatória, 
antinociceptiva, antidiabética, antimicrobiana, antidepressiva, anti-hipertensiva e cardioprotetora17.

• A castanha-de-Baru (Dipteryx alata Vog.), também considerada uma PANC, é típica do cerrado brasileiro. É 
rica em proteína (250-300 g/kg) e lipídios (~400 g/kg) (principalmente ácido graxo oleico), e uma boa fonte 
de cálcio, ferro e zinco18. Em um estudo randomizado, cruzado, controlado por placebo realizado com 20 indi-
víduos levemente hipercolesterolêmicos, o consumo de 20 g/dia de castanha de baru por 6 semanas melhorou 
parâmetros lipídicos séricos (colesterol total, LDL-c e não-HDL-c), sendo indicada a sua inclusão em dietas 
para reduzir o risco de doenças cardiovasculares19.

• A salsa (Petroselinum crispum) possui compostos fenólicos, flavonoides, óleo essencial e cumarinas e exerce 
propriedades carminativa, diurética, antisséptica do trato urinário, anti-inflamatória, previne cálculos renais20, 
além de agir como imunomoduladora21,22.

1. OLIVEIRA, J. Composição da carne de frangos de corte alimentados com biomassa bacteriana. Araçatuba: [s.n], 2014 62 f. il. Dissertação 
(Mestrado em Ciência Animal). Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Estadual Paulista, 2014.
2. RIBEIRO, C.S.G.; CORÇÃO, M. O consumo de carne no Brasil: entre valores socioculturais e nutricionais. Demetra; 8(3); 425-438, 2013.
3. PINEYRUA, D.G.F.; LUCATI, A. Descrição do processo produtivo da carne orgânica: pontos fortes e pontos fracos. Rev FAE; 12(2):61-72, 2009.
4. NABAVI, S.F.; RUSSO, G.L.; DAGLIA, M. et al. Role of quercetin as an alternative for obesity treatment: You are what you eat! Food Chem.; 
179:305-310, 2015.
5. LARSON, A.J.; SYMONS, J.D.; JALILI, T. Therapeutic Potential of Quercetin to Decrease Blood Pressure: Review of Ef fi cacy. An Int Rev J; 
3(1):39-46, 2012.
6. LAMPRECHT, M. Antioxidants in Sport Nutrition [online]. CRC Press/Taylor & Francis. 2015. 278 p.
7. KIM, C.S.; KWON, Y.; CHOE, S.Y. et al. Quercetin reduces obesity-induced hepatosteatosis by enhancing mitochondrial oxidative metabolism 
via heme oxygenase-1. Nutr Metab; 12:33, 2015.
8. MARKOSKI, M.M.; GARAVAGLIA, J.; OLIVEIRA, A. et al. Molecular Properties of Red Wine Compounds and Cardiometabolic Benefits. Nutr 
Metab Insights.; 9:51-7, 2016.
9. CLOSE, G.L.; HAMILTON, D.L.; PHILP, A. et al. New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radic Biol Med; 
98:144-158, 2016.
10. WANG, G.W.; HU, W.T.; HUANG, B.K. et al. Illicium verum: a review on its botany, traditional use, chemistry and pharmacology. J Ethnophar-
macol; 136(1):10-20, 2011.
11. ESTRUCH, R.; ROS, E.; SALAS-SALVADÓ, J. et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet. N Engl J Med; 
368(14):1279-90, 2013.
12. BERROUGUI, H.; IKHLEF, S.; KHALIL, A. Extra Virgin Olive Oil Polyphenols Promote Cholesterol Efflux and Improve HDL Functionality. Evid 
Based Complement Alternat Med; 2015:208062, 2015.
13. SAIBANDITH, B.; SPENCER, J.P.E.; ROWLAND, I. R. et al. Olive Polyphenols and the Metabolic Syndrome. Molecules; 22(7):E1082, 2017.
14. BARBALHO, S.M.; GUIGUER, E.L.; MARINELLI, P.S. et al. Pereskia aculeata Miller Flour: Metabolic Effects and Composition. J Med Food; 
19(9):1-5, 2016.
15. ALMEIDA, M.E.F.; JUNQUEIRA, A.M.B.; SIMÃO, A.A. et al. Caracterização química das hortaliças não-convencionais conhecidas como ora-
-pro-nobis. Biosci J; 30(suppl 1):431-439, 2014.
16. SOUZA, L.F.; CAPUTO, L.; INCHAUSTI DE BARROS, I.B. et al. Pereskia aculeata Muller (Cactaceae) Leaves: Chemical Composition and Biological 
Activities. Int J Mol Sci; 17(9). pii:E1478, 2016.
17. SESTILI, P.; ISMAIL, T.; CALCABRINI, C. et al. The potential effects of Ocimum basilicum on health: a review of pharmacological and toxico-
logical studies. Expert Opin Drug Metab Toxicol; 14(7):679-692, 2018.
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Sci Food Agric; 90(10):1650-5, 2010.
19. BENTO, A.P.; COMINETTI, C.; SIMÕES FILHO, A. et al. Baru almond improves lipid profile in mildly hypercholesterolemic subjects: a random-
ized, controlled, crossover study. Nutr Metab Cardiovasc Dis; 24(12):1330-6, 2014.
20. FARZAEI, M.H.; ABBASABADI, Z.; ARDEKANI, M.R. et al. Parsley: a review of ethnopharmacology, phytochemistry and biological activities. 
J Tradit Chin Med; 33 (6):815-826, 2013.
21. KARIMI, M.H.; EBADI, P.; AMIRGHOFRAN, Z. Parsley and immunomodulation. Expert Rev Clin Immunol; 8(4):295-7, 2012.
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Referências bibliográficas



Normas para Publicação de Artigos Científicos

A Revista Brasileira de Nutrição Funcional publica 
artigos inéditos que contribuam para o estudo e o 
desenvolvimento da ciência da nutrição nas áreas de 
Nutrição Clínica Funcional, Nutrição Esportiva Funcional, 
Fitoterapia e Nutrição & Ciclos de Vida.

São publicados artigos originais (inclusive estudo de 
caso), metanálise, artigos de revisão e receitas. Os artigos 
recebidos são avaliados pelo Conselho Editorial da revista. 
Os autores são responsáveis pelas informações contidas 
nos artigos. Os artigos publicados na Revista Brasileira 
de Nutrição Funcional poderão também ser publicados na 
versão eletrônica da revista (Internet) assim como em outros 
meios que surjam no futuro. Ao autorizar a publicação de 
seus artigos na revista, os autores concordam com estas 
condições.

Envio do artigo

Enviar o artigo para a VP Centro de Nutricional 
Funcional, através do email neiva.souza@vponline.com.br, 
em arquivo editado com MS Word e formatado em papel 
tamanho A4, margem (superior, inferior, esquerda e direita) 
de 2,0 cm, espaço entre linhas de 1,5, Times New Roman, 
fonte tamanho 12 para o texto e fonte tamanho 7 para as 
referências bibliográficas. O tamanho máximo total do 
artigo é de 15 páginas, incluindo resumos, tabelas, figuras, 
esquemas e referências bibliográficas. 

Todos os autores citados no corpo do texto devem 
ser sucedidos por números que constam nas referências 
bibliográficas. Dessa forma, as referências devem ser 
relacionadas de acordo com a ordem de aparecimento no 
texto seguindo as normas da ABNT NBR6023/2002. Os 
números das referências inseridas no corpo do texto devem 
ser grafados em sobrescrito e sem espaço. Quando forem 
várias referências, separá-las por vírgulas sem espaço.

Indicar o nome, endereço, números de telefone e fax, 
além do email e minicurrículo do(s) autor(es), bem como o 
número ORCID (para novos registros acessar:  https://orcid.
org/ e clicar em “Register Now" para preenchimento de 
dados e geração do número. Os autores deverão encaminhar 
apenas artigo que não foi publicado anteriormente em 
nenhuma outra revista. 

Apresentação do Artigo

Deve conter o título em português e inglês, o nome 
completo sem abreviações de cada autor, palavras-chave 
para indexação em português e inglês, resumo em português 
e inglês com no máximo 300 palavras, texto com tabelas e 
gráficos, e as referências.
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resultados, discussão e conclusões. As imagens obtidas 
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Original articles (including case studies), meta-analysis, 
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evaluated by the journal’s Editorial Board. Authors are 
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emerge in the future. By authorizing publication of their 
articles in the journal, authors agree to these conditions.

Article submission

Articles must be sent to VP Centro Nutrição Funcional 
at the email address neiva.souza@vponline.com.br, in a 
MS Word file formatted in A4 paper, 2.0 cm margins (top, 
bottom, left and right), 1,5 line spacing, Times New Roman 
font, size 12 for text and size 7 for references. Maximum 
article length is 15 pages, including abstract, tables, figures, 
diagrams and references. 

All authors mentioned in the text body must be followed 
by numbers also listed in the references. Thus, references 
must be listed in the order they appear in the text, in 
compliance with Vancouver norms. Reference numbers in 
the text body must be in superscript, without space. Several 
references in a row are to be separated with commas, 
without space.

The name, address, telephone and fax numbers, email 
address and résumé of the author(s) must be provided, 
as well as the ORCID number (for new register access: 
https://orcid.org/ and click "Register Now" for data entry 
and number generation. Authors may submit only articles 
not previously published in other journals. 

Article Presentation 

The article must include the title in English, the full 
(non-abbreviated) name of each author, keywords in English 
for indexation, abstract in English with a maximum of 300 
words, text with tables and graphs, and references.

The text must contain: background, methodology, 
results, discussion and conclusions. Scanned images 
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at a 300 dpi resolution. 

Recipes must include: ingredients, preparation 
instructions, and functional properties of the recipe. They 
must include a maximum of 6 references. 

Patients enrolled in studies and trials must have signed 
an Informed Consent Document, and the studies must have 
been approved by the research ethics committee of the 
institutions the authors are affiliated to.


