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Abstract

Epidemiological studies have shown the relationship between food bioactive compounds (FBC) intake and lower mortality rates. The 
main effects of FBC correlate with the attenuation of cumulative effects of inflammaging and, as a consequence, with progression of 
age-related diseases. In this sense, the intake of carotenoids (lycopene, lutein and zeaxanthin) and polyphenols (phenolic acids, flavo-
noids, stilbenes and lignans) is associated with reduced risk of mild cognitive decline in the elderly. Furthermore, studies indicate that 
the levels of β-carotene, epigallocatechin gallate and resveratrol are positively correlated with the activity of telomerase, an enzyme 
that acts to maintain telomere length. Further studies are needed to understand the role of these compounds in unfavorable age-related 
clinical outcomes.

Keywords: Inflammaging, phytochemicals, food bioactive compounds, carotenoids, polyphenols, glucosinolates.

Ação dos compostos bioativos 

dos alimentos no envelhecimento 

e longevidade

Action of food bioactive compounds on aging and longevity

Resumo

Estudos epidemiológicos têm evidenciado que a ingestão de compostos bioativos dos alimentos (CBA), além de associar-se com menor 
risco de doenças crônicas, está relacionada com menores taxas de mortalidade. Os principais efeitos dos CBA relacionam-se com a 
atenuação dos efeitos cumulativos do inflammaging e, por consequência, da progressão de doenças relacionadas à idade. Neste sentido, a 
ingestão de carotenoides (licopeno, luteína e zeaxantina) e polifenóis (ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos e lignanas) está associada 
com o reduzido risco de declínio cognitivo leve em idosos. Ainda, estudos apontam que os níveis de β-caroteno, epigalocatequina galato 
e resveratrol  correlacionam-se positivamente com a atividade da telomerase, enzima que atua na manutenção do comprimento dos 
telômeros. Faz-se necessário que mais estudos sejam desenvolvidos para aprofundar os conhecimentos sobre o papel desses compostos 
em desfechos clínicos desfavoráveis relacionados à idade.

Palavras-chave: Inflammaging, fitoquímicos, compostos bioatiovos dos alimentos, carotenoides, polifenóis, glicosinolatos.



Ação dos compostos bioativos dos alimentos no envelhecimento e longevidade

9

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

A
Introdução

A relação entre alimentação e saúde já é 
bem estabelecida na literatura científica. As 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
como diabetes mellitus, câncer, doenças 
cardiovasculares e doenças neurodegenerativas, 
têm sua alta incidência e prevalência justificadas 
pelo crescimento de quatro principais fatores de 
risco, que são tabagismo, uso prejudicial de álcool, 
inatividade física e consumo de uma alimentação 
não saudável1. No que se refere à alimentação, 
as DCNT possuem forte ligação com a chamada 
transição nutricional, fenômeno caracterizado pelo 
consumo excessivo de alimentos processados e 
ultraprocessados e insuficiente de alimentos de 
origem vegetal2,3. 

Os benefícios à saúde do consumo de frutas, 
hortaliças, cereais, legumes e grãos têm sido 
atribuídos ao fato desses alimentos apresentarem, 
além dos nutrientes essenciais, os chamados 
compostos bioativos dos alimentos (CBA). Por 
definição, os CBA são compostos extranutricionais 
presentes naturalmente em pequenas quantidades 
nos alimentos e, quando ingeridos em quantidades 
significativas, exercem efeitos benéficos à saúde 
humana. Por existirem na natureza em grande 
número, com ampla variação em estrutura química, 
os CBA são divididos em diversas classes, sendo 
os polifenóis, carotenoides e glicosinolatos os três 
principais grandes grupos de CBA presentes na 
dieta humana habitual4. 

 Estudos epidemiológicos têm evidenciado 
que a ingestão de polifenóis, carotenoides e 
glicosinolatos, além de associar-se com menor 
risco de DCNT5-7, está relacionada com menores 
taxas de mortalidade8,9. Nesse sentido, esses três 
compostos tem ganhado atenção de pesquisadores 
interessados na investigação do seu papel no 
envelhecimento e longevidade10,11. A seguir, serão 
abordados os principais mecanismos pelos quais os 
compostos bioativos dos alimentos podem agir na 

promoção do envelhecimento saudável, bem como 
os resultados de estudos evidenciando o efeito 
do consumo desses compostos no mencionado 
desfecho em diversos grupos e populações.  

Estresse oxidativo e inflamação 

Os CBA variam extensamente em estrutura 
química e, consequentemente, em função 
biológica. No entanto, os carotenoides, polifenóis 
e glicosinolatos desempenham algumas ações 
comuns, sobretudo as atividades anti-inflamatória 
e antioxidante. O envelhecimento e as alterações 
funcionais relacionadas à idade estão associados ao 
acúmulo de danos oxidativos em macromoléculas 
(proteínas, lipídios e DNA) por excesso de espécies 
reativas de oxigênio (ERO) e de nitrogênio (ERN). 
O aumento do estresse oxidativo estimula a 
produção de substâncias pró-inflamatórias, como 
as interleucinas 1α (IL-1α), 6 (IL-6), 8 (IL-8), 13 
(IL-13) e 18 (IL-18), proteína C-reativa (PCR) 
e fator de necrose tumoral α (TNFα), que, por 
sua vez, modificam o estado redox celular e 
gera o aumento de radicais livres. Assim como 
o estresse oxidativo, o aumento da inflamação 
vem sendo reportado como um processo inerente 
ao envelhecimento, recebendo o nome de 
inflammaging12,13. 

Da mesma forma que o aumento do estresse 
oxidativo e da inflamação são processos naturais 
do envelhecimento, é reportado que ambos se 
associam com o envelhecimento acelerado e 
progressão de doenças relacionadas à idade (Figura 
1). Isso ocorre devido ao comprometimento da 
proliferação celular em resposta aos danos que 
ocorrem durante a replicação celular. Por esse 
motivo, os CBA estão associados com o menor 
risco de doenças e de mortalidade, uma vez que 
podem atenuar os efeitos cumulativos do estresse 
oxidativo e da inflamação7-9,14.  
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Figura 1. Inflammaging e relação com doenças relacionadas à idade

No estudo de González et al., a ingestão dietética 
de polifenóis e de flavonoides totais correlacionou-
se inversamente com os níveis de malondialdeído 
(MDA), marcador de dano oxidativo em lipídios, em 
159 idosos institucionalizados. Interessantemente, 
os pesquisadores encontraram que, a cada 20mg 
de aumento na ingestão de flavonoides e flavanois, 
houve uma redução de 0,15 e 0,19 µmol/L nos 
níveis circulantes de MDA, respectivamente15. 
Corroborando com estes resultados, estudo 
avaliando os efeitos da ingestão do carotenoide 
astaxantina (4mg/d) por 4 semanas por adultos de 
meia-idade mostrou que a intervenção promoveu 
a redução dos níveis circulantes de MDA e a 
descamação de corneócitos da superfície cutânea 
da face, quadro este característico de indivíduos 
mais jovens16. 

O cérebro, devido ao elevado consumo de 
oxigênio, é particularmente vulnerável ao estresse 
oxidativo, processo este apontado como a causa 
de doenças neurodegenerativas como doença de 
Alzheimer e Parkinson17. Neste sentido, estudos tem 
apontado que a ingestão dietética de carotenoides 
(licopeno18, luteína e zeaxantina18,19) e polifenóis 
(ácidos fenólicos20, flavonoides20,21, estilbenos22 e 
lignanas20,21) está associada com o reduzido risco 

de declínio cognitivo leve em idosos, principal 
fator de risco para o desenvolvimento de doenças 
neurodegenerativas. Os autores apontam que 
estes efeitos observados podem ser justificados 
por ações desempenhadas na redução do dano e 
morte neuronal por reações oxidativas, na inibição 
da geração de ERO, da peroxidação lipídica e da 
oxidação de proteínas19-21. 

Com relação aos glicosinolatos, os potenciais 
benefícios do consumo desses compostos e, mais 
especificamente, dos seus produtos de hidrólise com 
ação biológica, como os tiocianatos, isotiocianatos 
e nitrilas, ainda foram pouco estudados.  Os 
estudos disponíveis são desenvolvidos em culturas 
de animais ou células e evidenciam a atividade 
antioxidante e anti-inflamatória exercida pelos 
produtos derivados dos glicosinolatos23. Em 
humanos, são encontrados estudos de coorte 
mostrando efeitos benéficos sobre a redução do 
risco de diabetes mellitus24, de alguns tipos de 
cânceres, como de próstata, mama e cólon25-27, e 
de doenças neurodegenerativas28. 

Outro desfecho clínico relevante associado com 
a senescência são as doenças crônicas relacionadas 
à visão. Alguns carotenoides, mais especificamente 
a luteína e zeaxantina, constituem o pigmento de 
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cor amarela da mácula, região central da retina 
relacionada com a visão. Como componentes 
da mácula, a luteína e a zeaxantina atuam na 
neutralização de radicais livres e na filtragem da 
luz azul, reduzindo danos fotoxidativos29. Por 
esse motivo, estudos epidemiológicos apontam a 
correlação inversa entre o consumo dietético de 
luteína e a zeaxantina e o risco de degeneração 
macular relacionada à idade, doença que afeta 
a mácula e é a principal causa de cegueira em 
idosos30,31. 

Telômeros

Os telômeros são sequências repetidas de 
nucleotídeos presentes nas extremidades dos 
cromossomos, essenciais para a manutenção 
da integridade estrutural e estabilidade do 
cromossomo. No entanto, como um processo 
fisiológico natural, a cada ciclo de divisão celular, 
a longitude dos telômeros é reduzida e os mesmos 
vão ficando mais curtos. Ao alcançar um tamanho 
crítico, a célula perde a sua capacidade de divisão, 
entrando no estado de senescência celular. 
Embora este seja um processo natural, pode ser 
influenciado por fatores genéticos e ambientais e, 
dentre os fatores ambientais, a alimentação ganha 
destaque, com alguns carotenoides e polifenóis 
atuando no retardo do encurtamento dos telômeros 
e, por consequência, do envelhecimento32.

Um possível mecanismo de ação dos CBA 
sobre o encurtamento dos telômeros é por meio 
da modulação da telomerase, enzima altamente 
especializada que sintetiza DNA telomérico aos 
terminais cromossômicos e, portanto, atua na 
manutenção do comprimento dos telômeros. No 
estudo de Boccardi et al., foi avaliada a associação 
entre os níveis plasmáticos de β-Caroteno, o 
comprimento telomérico de linfócitos e a atividade 
periférica da telomerase em 68 idosos, sendo 
37 portadores de doença de Alzheimer e 31 
saudáveis. Os resultados apontaram que os níveis 

de β-Caroteno se correlacionaram positivamente 
com a atividade da telomerase, independente de 
fatores como gênero, idade e tabagismo. Para as 
análises de comprimento telomérico, não foram 
encontradas associações positivas com os níveis 
de β-Caroteno. Na comparação entre os indivíduos 
doentes e controles saudáveis, os idosos com 
doença de Alzheimer apresentaram menores 
concentrações plasmáticas do carotenoide e menor 
comprimento telomérico, em comparação aos 
controles33.

Para os polifenóis, existem diversos estudos 
experimentais realizados em culturas de células 
evidenciando a ação de certos compostos na 
modulação da telomerase. Pesquisadores da 
Universidade de Catanzaro (Itália) evidenciaram 
que o extrato concentrado dos polifenóis da 
tangerina promoveu o aumento da atividade da 
telomerase em culturas de queranócitos34. Outro 
estudo, este avaliando o efeito da epigalocatequina 
galato, mostrou que o flavonoide preveniu o 
encurtamento dos telômeros de células cardíacas35. 
Ações semelhantes são encontradas para o 
resveratrol, um polifenol da classe estilbeno que 
foi associado com inibição da senescência de 
culturas de células progenitoras endoteliais por 
aumento da atividade da telomerase36. 

Conclusão

De acordo com os estudos disponíveis, os 
CBA agem favoravelmente na redução do risco 
de doenças relacionadas à idade por meio das 
reconhecidas atividades antioxidante e anti-
inflamatória, diminuindo, por consequência, o 
risco de mortalidade. Outro efeito evidenciado 
por estudos é sobre os telômeros, especificamente 
no estímulo da ação da enzima telomerase. Faz-se 
necessário que mais estudos sejam desenvolvidos 
para aprofundar os conhecimentos sobre o 
papel desses compostos em desfechos clínicos 
desfavoráveis relacionados à idade.  
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