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Editorial

Iniciando mais um ano de atualizações científicas, esta edição conta com temas 
relevantes para agregar mais conhecimento à prática clínica de nossos leitores. 

A esteatose hepática é um desequilíbrio que acomete centenas de pessoas todos 
os anos e está associada ao aumento da obesidade a estilos de vida não saudáveis. 
Trazemos, assim, uma importante revisão sobre o papel da nutrição nessa doença, 
ressaltando que por meio de alimentos ricos em vitaminas, minerais e compostos 
bioativos, é possível reduzir os riscos e auxiliar no seu tratamento. 

Os alimentos são as principais fontes dos nutrientes essenciais para a modulação e 
equilíbrio das funções orgânicas, sendo o principal objeto de trabalho do nutricionista. 
Na prática clínica, em alguns casos, de acordo com a individualidade bioquímica, a 
suplementação nutricional pode ser uma ferramenta complementar. Nesse contexto, 
apresentamos um artigo esclarecedor sobre os fatores que podem influenciar a efetividade 
da suplementação, reforçando a importância da prescrição de forma ética, responsável e segura. 

Na área de nutrição esportiva, apresentamos atualizações sobre a aplicação da dieta de FODMAPs 
em atletas e seus efeitos no sistema gastrointestinal e sobre os efeitos do exercício nas respostas 
moleculares e hormonais que induzem a lipólise, que trazem informações relevantes para o tratamento 
nutricional de atletas e praticantes de atividade física que buscam saúde e rendimento.

No âmbito da agroecologia e sustentabilidade, trazemos dados importantes 
para o entendimento do papel do estresse ambiental no metabolismo secundário 
das plantas e como os sistemas de produção convencionais e naturais podem 
impactar na qualidade nutricional dos alimentos. Ainda nesse aspecto, nossa 
série de Agroecologia vem ao encontro do 8° Fórum Mundial da Água, 
fortalecendo o conceito da água como recurso finito vital à sobrevivência das 
populações e do planeta. 

Na gastronomia, uma nutritiva receita de bolinho assado de grão-de-bico 
e especiarias para dar mais sabor e vitalidade positiva à alimentação. 

Boa leitura!

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional

Dra. Paula Gandin
Presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional
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Wagner Alessandro dos Reis e Isabela Pereira Gouveia

Ingredientes:
• 2 xícaras (chá) de grão-de-bico cru 
• 1 unidade grande de cenoura ralada
• 4 colheres (sopa) de farinha de grão-de-bico 
• 1 unidade pequena de cebola
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
• 2 dentes de alho 
• Salsinha fresca a gosto 
• Pimenta-do-reino a gosto
• Ervas e especiarias a gosto (sálvia, louro, alecrim, hortelã, 
orégano, cominho, páprica e açafrão-da-terra)
• Sal marinho a gosto

• Deixar o grão-de-bico de remolho por 8 a 12 horas, trocando a água sempre 
que possível. Cozinhar o grão-de-bico com água limpa, escorrer e triturar 
em processador. Em uma panela de aço inoxidável, refogar a cebola e o alho 
picados bem pequenos com o azeite. Em seguida, adicionar a cenoura ralada. 
Refogar. Adicionar o grão-de-bico processado, sal e refogar mais um pouco. 
Adicionar aos poucos a farinha de grão-de-bico até dar o ponto de enrolar (se 
necessário, aumentar a quantidade de farinha). Adicionar pimenta-do-reino, ervas 
e especiarias a gosto. Adicionar a salsinha fresca picada. Apurar o sal. Untar as 
mãos com azeite e enrolar em formato de bolinhas achatadas nas extremidades ou 
conforme a preferência. Assar em forno pré-aquecido em forma coberta com papel 
manteiga até ficarem levemente douradas (aproximadamente 20 a 30 minutos).

Modo de preparo:

Bolinho assado de grão-de-bico e 
especiarias

Rendimento: 
• Aproximadamente 20 unidades pequenas

Bolinho assado de grão-de-bico e especiarias
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Wagner Alessandro dos Reis e Isabela Pereira Gouveia

Propriedades nutricionais da receita

Referências

• O grão de bico é fonte de fibras alimentares, ácidos graxos poli-insaturados, vitaminas A, C e E, folato, 
magnésio, potássio, ferro e compostos bioativos, como ácido fítico, esteróis, taninos, carotenoides e 
outros polifenóis. Pode desempenhar papel benéfico no controle de peso e na regulação da glicose e 
da insulina, com impacto positivo em alguns marcadores de doenças cardiovasculares1. 
• O alho (Allium sativum) possui propriedades antidiabéticas, hipolipidêmicas, hepatoprotetoras, 
antioxidantes e antiplaquetárias, efeitos causados por seus compostos sulfurados2-4. 
• A pimenta-do-reino (Piper nigrum) é fonte de piperina e possui efeitos imunomoduladores, 
anticancerígenos, antiasmáticos, hepatoprotetores, anti-inflamatórios e antimicrobianos5,6. 
• A cenoura é rica em vitaminas A, C e E, betacaroteno e polifenóis, fornecendo, assim, uma excelente 
capacidade antioxidante, auxiliando na proteção celular contra o estresse oxidativo e contribuindo para 
a modulação do sistema imune7,8. 
• O azeite de oliva extravirgem, que possui compostos fenólicos e ômega-9, pode exercer função 
neuroprotetora e proteção cardiovascular9. 
• A salsinha (Petroselinum crispum) é uma erva culinária originada na região do Mediterrâneo e 
muito consumida no Brasil. Entre seus componentes principais estão o ácido ascórbico, carotenoides 
e flavonoides, que promovem efeitos antimicrobianos, anticoagulantes, anti-hipertensivos, diuréticos 
e antioxidantes, além de colorir e dar sabor ao prato10. 
• A cebola é fonte de quercetina, um polifenol que gera benefícios à saúde. Pode exercer efeitos anti-
hipertensivos, anti-inflamatórios, hepatoprotetores e anticancerígenos. Possui também quantidades 
significativas de vitamina C e isotiocianatos que geram efeitos diuréticos, anticoagulantes e 
antibactericidas11,12.
• As ervas e especiarias, de forma geral, são fontes riquíssimas em antioxidantes13. O alecrim, além 
de antioxidante, atua como anti-inflamatório e ajuda na recuperação de lesões das mucosas gástrica 
e intestinal. Pode também interagir com alguns agentes antitumorais, melhorando seus efeitos 
anticancerígenos14. O açafrão-da-terra é um importante aliado na recuperação de danos à mucosa 
intestinal e na diminuição do risco de doenças devido a suas propriedades antioxidantes, antimicrobianas 
e anti-inflamatórias15. O orégano possui componentes medicinais ativos, incluindo flavonoides, taninos, 
esteróis e altas quantidades de terpenoides16. A sálvia é uma planta nativa da região do Mediterrâneo 
e possui efeitos antidiabéticos, anti-inflamatórios e anti-obesidade17. 
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