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Fortificação de alimentos e bebidas com nutrientes com foco na saúde ocular 
oferece aos fabricantes de produtos alimentares inúmeras oportunidades. 

INTRODuçãO
Envelhecimento… Para alguns pode co- 

meçar com um toque acinzentado nos cabelos, 
para outros pode ser pequena rigidez nas ar-
ticulações, e para muitos, a visão não é o que 
costumava ser. Os cabelos brancos podem ser 
tingidos, pequeno consumo de óleo de peixe 
ou glucosamina e condroitina pode contribuir 
para melhora a rigidez nas articulações, e para 
os nossos olhos? O que podemos fazer para aju-
dar a preservar nossa visão e evitar potenciais 
problemas devido ao envelhecimento?

Boa saúde e cuidados com os olhos são 
cruciais para proteger a visão, prevenindo 
problemas comuns relacionados à perda de 
visão e tratando os problemas oculares ante-
cipadamente.  Entre os problemas que podem 
ocorrer à medida que envelhecemos estão 
a degeneração macular relacionada à idade 
(DMRI), catarata e glaucoma. É importante que 
cada um de nós eleja como prioridade o exame 
rotineiro dos olhos e estabeleça bons hábitos 
alimentares no dia a dia. É interessante notar 
que muitas pessoas ainda não têm consciência 
do impacto que a nutrição pode ter sobre a 
saúde ocular e bem-estar geral. Uma boa ali-
mentação pode ter um impacto positivo sobre 
a visão, e uma variedade de nutrientes pode 
ser utilizada com foco na saúde ocular, sendo 
adicionado a alimentos e bebidas através da 
fortificação com pré-misturas de nutrientes.

DEGENERAçãO MAculAR 
RElAcIONADA à IDADE

A degeneração macular é uma doença ocu-
lar progressiva que afeta cerca de 15 milhões 
de americanos e outros milhões em todo o 
mundo. A doença atinge a retina e resulta 
em perda da visão no centro do campo visual 

ESTABELECENDO VISÕES 
SOBRE O MERcADO 
DE SAÚDE OculAR



mente associados a uma redução no 
risco de degeneração macular rela-
cionada à idade(9). Estes carotenóides 
podem ser encontrados naturalmente 
em uma grande variedade de vegetais 
de folhas verdes, tais como espinafre, 
couve, brócolis e couve de Bruxelas.

Em um estudo de quatro semanas, 
indivíduos com dieta rica em alimentos 
contendo luteína e zeaxantina (neste 
caso, espinafre e milho) apresentaram 
aumento na densidade de pigmentos na 
mácula(10). Em outro estudo, indivíduos 
que consumiram 30mg de luteína por 
dia durante 140 dias tiveram um aumen-
to de 10 vezes da concentração sérica 
de luteína, aumentando a densidade de 
pigmentos na mácula, a qual foi mantida 
por 40 a 50 dias depois de interrompida 
a suplementação. Isso resultou em re-
dução de 30% a 40% da quantidade de 
luz azul em áreas vulneráveis do olho, 
representando potencial proteção dos 
olhos contra danos que levam a dege-
neração macular (11).

C, e beta-caroteno apresentam ação 
antioxidante para proteção contra o 
desenvolvimento da DMRI(4). Estudos 
epidemiológicos também mostram que 
pessoas com catarata apresentam níveis 
séricos mais baixos de vitaminas C, E, e 
carotenóides em comparação ao grupo 
controle. Em outro estudo, pessoas que 
recebiam regularmente suplementação 
com vitamina C e/ou vitamina E apre-
sentaram diminuição de 50% do risco de 
desenvolver catarata em comparação a 
pessoas sem suplementação (5), (6). Outro 
estudo mostrou que a suplementação 
em longo prazo com vitamina E reduziu 
a progressão da opacidade das lentes 
dos olhos relacionada à idade (7).  

Luteína e zeaxantina
Luteína e zeaxantina são dois caro-

tenóides encontrados nos olhos. Estes 
carotenóides estão concentrados na len-
te e mácula e mostram ser importantes 
para proteção dos olhos. Estes compos-
tos pertencem a uma subcategoria de 
carotenóides, chamada oxicarotenóides, 
com pigmentação amarela, encontrados 
principalmente na região amarelada da 
mácula, parte central da retina. Uma 
das funções destes carotenóides é filtrar 
a luz azul. A lente e córnea filtram a luz 
ultravioleta, porém a luz azul não é fil-
trada, atingindo a retina e podendo con-
tribuir para a ocorrência e progressão 
de macular degenerativa. Uma revisão 
dos estudos sobre estes carotenóides 
mostra que a concentração de luteína e 

zeaxantina na mácula 
não é casual, sendo 
importantes an-

tioxidantes que protegem os olhos por 
anular a ação de radicais livres gerados 
na retina como conseqüência da pre-
sença simultânea de luz e oxigênio, e 
proteger os vasos sanguíneos na região 
macular(8).  

O resultado de um estudo conduzi-
do no Departamento de Oftalmologia 
da Faculdade de Medicina de Harvard 
indicou que o aumento do consumo de 

alimentos contendo carotenóide 
reduziu o risco de desenvolver 

DMRI. Indivíduos com maior 
consumo de carotenóides 
apresentaram 43% me-
nos risco em desenvolver 

DMRI em comparação 
ao grupo com me-

nor consumo. 
Neste estu-

do, luteína 
e zeaxan-
tina foram 
os carote-

nóides forte-

(mácula). Embora raramente ocorra 
cegueira completa, permanecendo em 
grande parte a visão periférica, a dege-
neração macular resulta em imagens 
ofuscadas ou pontos pretos no centro 
do campo visual. Existem várias formas 
de degeneração macular, sendo a dege-
neração macular relacionada à idade 
(DMRI) com significativo número de 
casos. DMRI é a principal causa de perda 
significativa da visão ou cegueira em 
adultos com mais 60 anos nos Estados 
Unidos. Existem dois tipos de degene-
ração macular - tipo úmido e tipo seco. 
O tipo seco é de longe o mais comum. 
O tipo úmido é menos comum, porém 
ocorre mais rapidamente e é mais grave. 
Níveis baixos de zinco no organismo 
estão associados à DMRI(1).

cATARATA

Catarata, de acordo com National 
Eye Institute nos Estados Unidos, é 
uma doença que consiste na opacidade 
parcial ou total do cristalino (lente dos 
olhos) ou de sua cápsula. A lente está 
localizada atrás da íris e pupila e, tem a 
função de focar a luz sobre a retina no 
fundo do olho. A lente também ajusta 
o foco dos olhos, permitindo visualizar-
mos nitidamente objetos muito próxi-
mos ou distantes. A lente é 
constituída basicamente por 
água e proteínas. A proteí-
na está organizada de for-
ma precisa para manter 
as lentes límpidas, per-
mitindo a passagem 
da luz. Entretanto, a 
medida que envelhe- 
cemos, parte das 
proteínas pode agre-
gar, causando opa-
cidade de pequena 
área da lente. Com 
o passar do tempo, 
a catarata pode afe-
tar áreas maiores, 
comprometendo a 
visão. Pesquisado-
res reportam que 
podem ser várias as 
causas da catarata, 
como o tabagismo 
e diabetes (eleva-
dos níveis de glicose 

no sangue podem estar associados 
com catarata), ou alterações nas 
proteínas das lentes associados ao 
uso e lacrimejar ao longo dos anos.  
Pesquisadores acreditam que uma boa 
alimentação pode ajudar a reduzir o ris-
co de desenvolver catarata e recomen-
dam que sejam consumidos alimentos 
ricos em antioxidantes. O Instituto 
Nacional dos Olhos dos Estados Unidos 
tem conduzido e apoiado uma série de 
estudos sobre catarata, incluindo o uso 
de suplementos vitamínicos que pos-
sam retardar a progressão da catarata. 
Melatonina é um potente antioxidante 
que pode ser particularmente eficaz na 
prevenção e tratamento da catarata(2). 
A produção de melatonina diminui em 
pessoas com mais de 40 anos e aos 60 
anos de idade praticamente não há me-
latonina sendo produzida naturalmente 
pelo organismo. Grande parte do núme-
ro de casos de catarata se desenvolve 
após os 60 anos de idade. 

GlAucOMA

De acordo com o Glaucoma  
Research Foundation nos Estados Uni-
dos, glaucoma é definido como um gru-
po de doenças que incorre na perda da 
visão por dano no nervo óptico responsá-

vel por transmitir 
a informação 

visual dos 
olhos ao 

cérebro. Nas fases iniciais da doença, 
pode não haver sintomas e é estimado 
que metade das pessoas com glaucoma, 
sendo o glaucoma de ângulo aberto 
mais comum, pode não saber que tem 
a doença. Cirurgia e tratamentos me-
dicamentosos podem reduzir ou evitar 
a progressão da perda de visão, apesar 
de que a visão afetada não pode ser 
recuperada. Nutrientes que apresentam 
potencial benefício para o quadro de 
glaucoma incluem vitamina C, sulfato 
de glucosamina, ácido lipóico, vitamina 
B12, magnésio, ginkgo biloba e melato-
nina. Também foi observado que olhos 
de pacientes com glaucoma de ângulo 
aberto têm significativamente menor 
nível de vitamina C em comparação com 
aqueles com visão normal(3).

SuplEMENTAçãO 
NuTRIcIONAl

Existem inúmeras informações reu-
nidas de extensas pesquisas detalhando 
os efeitos que a nutrição desempenha 
na assistência à saúde ocular. Infeliz-
mente, para muitos de nós, devido ao 
elevado ritmo do nosso estilo de vida, 
não há tempo para manter uma dieta 
que inclua a quantidade necessária 
de porções de frutas e vegetais. Este 
é o momento onde a fortificação de 
produtos, tais como barras de cereais, 
bebidas, confeitos ou mesmo produtos 
lácteos como sorvetes e iogurte com 
nutrientes que tem mostrado potencial 

efeito sobre à saúde dos olhos 
pode ajudar em preservar 
nossa visão. Alguns desses 
incluem:

Nutrientes antioxi-
dantes 

Antioxidantes podem 
ajudar a proteger os olhos 
contra danos decorrentes 
do envelhecimento. A luz 
ao entrar pelos olhos ativa 
oxigênios que podem de-
sencadear reações de ra-
dicais livres que provocam 
danos à mácula. Resulta-
dos do Estudo Longitudi-
nal sobre Envelhecimento 
de Baltimore mostram 
que a vitamina E, vitamina 

29

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

28

fORTITEchfORTITEch



Fortitech South America Industrial  
e Comercial Ltda.

Rodovia Santos Dumont - SP 075 
km 68, s/nº

13053-050 - Campinas, SP
Tel.: (19) 3765-8900
Fax: (19) 3765-1022
www.fortitech.com

30. Yang SW, Lee BR, Koh JW (2007). Protective 
effects of epigallocatechin gallate after UV irradia-
tion in cultured human retinal pigment epithelial 
cells. Korean J Ophthalmol. 2007 Dec; 21(4):232-7.

31. Gupta SK, Halder N, Srivastava S, Trivedi 
D, Joshi S, Varma SD (2002). Green tea (Camellia 
sinensis) protects against selenite-induced oxidative 
stress in experimental cataractognesis. Ophthalmic 
Res. 2002 Jul-Aug; 34(4):258-63.

32. Zhang B, Osborne NN (2006). Oxidative-
induced retinal degeneration is attenuated by 
epigallocatechin gallate. Brain Res. 2006 Dec 8; 
1124(1):176-87.

33. Huang SH, Adamis AP, Wiederchain DG, et 
al. Matrix Metalloproteinases and Their Inhibitors in 
Aqueous Humor. Exp Eye Res. May1996; 62(5):481-
90.

34. Verin MMP, Vilda A, Maurin JF. Therapeutic 
Essay. Retinopathy and OPC. Bord Med. 1978; 
11:1467-1473.

35. Barracchini A, Franceschini N, Filippello 
M, et al. Leukocyanidines and Collagenases: In 
Vitro Enzyme Inhibition Activity. Clin Ter. Jul1999; 
150(4):275-8.

36. Maffei Facino R, et al. Regeneration of 
Endogenous Antioxidants, Ascorbic Acid, Alpha 
Tocopherol, by the Oligomeric Procyanide Fraction 
of Vitus vinifera L:ESR Study. Boll Chim Farm. 1997; 
136(4):340-44.

37. Maffei Facino R, et al. Procyanidines from 
Vitis vinifera Seeds Protect Rabbit Heart from Isch-
emia/Reperfusion Injury: Antioxidant Intervention 
and/or Iron and Copper Sequestering Ability. Planta 
Med. 1996; 62(6):495-502.

38. Maffei Facino R, et al. Free Radicals Scav-
enging Action and Anti-enzyme Activities of Procy-
anidines from Vitis vinifera. A Mechanism for Their 
Capillary Protective Action. Arzneim-Forsch/Drug 
Res. 1994; 44(5):592-601.

39. Lagrue G, et al. A Study of the Effects of 
Procyanidol Oligomers on Capillary Resistance in 
Hypertension and in Certain Nephropathies. Sem 
Hop. 1981; 57(33-36):1399-1401.

40. Fitzpatrick DF, et al. Endothelium-dependent 
Vasorelaxing Activity of Wine and Other Grape Prod-
ucts. Am J Physiol. 1993; 265(2 Pt 2):H774-H778. 

41. Uchida S, et al. Active Oxygen Free Radicals 
Are Scavenged by Condensed Tannins. Prog Clin Biol 
Res. 1988; 280:135-38.

1. Ishihara N, Yuzawa M, Tamakoshi A. [Anti-
oxidants and angiogenetic factor associated with 
age-related macular degeneration (exudative type)] 
Nippon Ganka Gakkai Zasshi. Japan. Mar1997; 
101(3):248-51.

2. Abe M, Reiter RJ, Orhii PB, Hara M, Poeg-
geler B. Inhibitory effect of melatonin on cataract 
formation in newborn rats: evidence for an anti-
oxidative role for melatonin. J Pineal Res. Sep1994; 
17(2):94-100.

3. Head, KA Altern Med Rev. 2001 
Apr;6(2):141-66 Aleksidze, et al. Oftalmol Zh 
1989;(2):114-6   Ritch R. Med Hypotheses 2000 
Feb; 54(2):221-35.

4. West S, et al. Are antioxidants or supplements 
protective for age-related macular degeneration? 
Arch Ophthalmol. Feb1994; 112(2):222-7.

5. Robertson JM, et al. A possible role for vita-
mins C and E in cataract prevention. Am J Clin Nutr. 
Jan1991; 53(1 Suppl):346S-351S.

6. Chylack LT, et al. The Roche European Ameri-
can Cataract Trial (REACT): A randomized clinical 
trial to investigate the efficacy of an oral antioxidant 
micronutrient mixture to slow progression of age-
related cataract. Ophthalmic Epidemiol. Feb2002; 
9(1):49-80.

7. Jacques PF. Long-term nutrient intake and 
5-year change in nuclear lens opacities. Arch Oph-
thalmol. 2005 Apr; 123(4):517-26. 

8. Schalch W. Carotenoids in the retina--a review 
of their possible role in preventing or limiting damage 
caused by light and oxygen. EXS. 1992; 62:280-98.

9. Seddon JM, et al. Dietary carotenoids, vitamins 
A, C, and E, and advanced age-related macular de-
generation. Eye Disease Case-Control Study Group. 
JAMA. Nov1994; 272(18):1413-20.

10. Hammond BR Jr, et al. Dietary modification 
of human macular pigment density. Invest ophthal-
mol Vis Sci. Aug1997; 38(9):1705-1801.

11. Landrum JT, et al. A one year study of the 
macular pigment: the effect of 140 days of a lutein 
supplement. Exp Eye Res. Jul1997; 65(1):57-62.

12. Bender DA, Bender AE. Nutrition: A Refer-
ence Handbook. New York: Oxford University Press; 
1997:236-242.

13. Micronutrient deficiencies. Combating 
vitamin A deficiency. Nutrition: World Health Orga-
nization; Jul2002.

14. Underwood EJ. Trace Elements in Human 

and Animal Nutrition, 4th Edition. London. Academic 
Press; 1977:198.

15. Shuster TA, et al. Zinc causes an apparent 
increase in rhodopsin phosphorylation. Curr Eye Res.
Oct1996; 15(10):1019-24.

16. Cai QY, et al. Biochemical and morphological 
changes in the lenses of selenium and/or vitamin E de-
ficient rats. Biomed Environ Sci. Jun1994; 7(2):109-15.

17. Swanson AA, et al. Elemental analysis in normal 
and cataractous human lens tissue. Biochem Biophys Res 
Commun. Dec1971; 45(6):1488-96.

18. Jayle GE, et al. Study Concerning the Action of 
Anthocyanoside Extracts of Vaccinium myrtillus on Night 
Vision. Ann Ocul. Paris. 1965; 198(6):556-62.

19. Bonanni R, et al. Clinical Study of the Action 
of Myrtillis Alone or Associated with Betacarotene on 
Normal Subjects and on Patients with Degenerative 
Changes of the Fundus Oculi. Atti Accad Fisiocrit Siena. 
1968; 17(2):1470-88.

20. Varma SD, et al .  Diabetic Cataracts 
and Flavonoids.  Science.  1977;195:205-06. 
21. Kleijnen J, et al. Ginkgo biloba for Cerebral 
Insufficiency. Br J Clin Pharm. 1992; 34:352-58. 
22. Kleijnen J, et al. Ginkgo biloba. Lancet. 1992; 
340(8828):1136-39.

23. Maurer K, et al. Clinical Efficacy of Ginkgo biloba 
Special Extract EGb 761 in Dementia of the Alzheimer 
Type. J Psychiatr Res. 1997; 31(6):645-55.

24. Kanowski S, et al. Proof of Efficacy of the Ginkgo 
biloba Special Extract EGb 761 in Outpatients Suffering 
from Mild to Moderate Primary Degenerative Dementia 
of the Alzheimer Type or Multi-infarct Dementia. Phar-
macopsychiatry. 1996; 29:47-56.

25. Meyer B. Multicenter Randomized Double-blind 
Drug versus Placebo Study of Ginkgo biloba Extract in 
the Treatment of Tinnitus. Presse Med. 1986; 15:1562-64.

26. Odawara M, et al. Ginkgo biloba. Neurology. 
1997; 48(3):789-90.

27. Fies P, Dienel A. Ginkgo extract in impaired 
vision-treatment with special extract EGb 761 of impaired 
vision due to dry senile macular degeneration. Wien Med 
Wochenschr. 2002; 152:423-426.

28. Kleijnen J, et al. Ginkgo biloba for Cerebral Insuf-
ficiency. Br J Clin Pharm. 1992; 34:352-58.

29. Kai On Chu, Kwok Ping Chan, Chi Chiu Wang, Ch-
ing Yan Chu, Wai Ying Li, Kwong Wai Choy, Michael Scott 
Rogers and Chi Pui Pang (2010). Green Tea Catechins 
and Their Oxidative Protection in the Rat Eye. J. Agric. 
Food Chem., 2010, 58 (3), pp 1523–1534.

Referências:
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contra danos causados por luz ultravio-
leta (30), proteção contra catarata (31), e 
proteção contra degeneração macular 
relacionada à idade e glaucoma (32).

Extrato de semente de uva 
Proantocianidinas (PCO), compo-

nente ativo da semente de uva, é um 
composto rico em flavonóides com 
potencial ação contra radicais livres. 
Pesquisas têm mostrado que PCO pode 
beneficiar indivíduos com problemas 
de visão, como glaucoma, retinopatia 
diabética, degeneração macular, dege-
neração vítrea e ulceração da estroma 
corneal(33), (34), (35).  

PCO pode aumentar a absorção da vi-
tamina C, assim como efeito sinérgico (36)  
na inibição da liberação de mediadores 

da inflamação como a histamina e pros-
taglandinas(37), (38). Estudos mostram que 
PCO pode neutralizar vários radicais 
livres, incluindo hidroxila, peróxidos 
lipídicos e peroxidação lipídica induzida 
por ferro(39), (40), (41).  

  
Todos os dias, novos estudos são 

conduzidos e revelam o papel que a 
nutrição desempenha no nosso bem- 
estar geral, assim como em áreas 
específicas, como para a saúde dos 
olhos. Um experiente cientista dos ali-
mentos sabe que diferentes nutrientes 
ou combinações de nutrientes podem 
apresentar desafios para a formulação 
de produtos, não existindo uma receita 
a ser seguida para a incorporação em 
produto final como alimento ou bebi-
da. A utilização de uma pré-mistura 
personalizada de nutrientes poderá 

ajudar estes profissionais a superar 
muitos destes desafios durante a fase 
de formulação no desenvolvimento de 
um produto. 

Ram Chaudhari é Ph.D., FACN, CNS. Vice-
presidente executivo sênior e diretor técnico 
para assuntos científicos da Fortitech.

Vitamina A
A vitamina A é um 

nutriente que desem-
penha um papel im-
portante na visão. No 
epitélio pigmentar da 
retina, a vitamina A 
se liga à proteína op-
sina nos bastonetes 
e cones, formando a 
rodopsina (nos bas-
tonetes) e três fotop-
sinas (nos cones), os 
quais absorvem a luz 
nos diferentes compri-
mentos de onda azul, 
verde, vermelho. Estes foto-pigmentos 
são responsáveis pela visão noturna.  
Cegueira noturna (nictalopia) é o 
problema de visão clássico resultante 
da deficiência de vitamina A. Outro 
problema conhecido como xeroftalmia 
também pode ocorrer, o que provoca 
ressecamento e endurecimento das 
membranas epiteliais dos olhos, poden-
do resultar em cegueira. Embora a xe-
roftalmia seja raro nos Estados Unidos, 
a Organização Mundial de Saúde estima 
que 250.000 a 500.000 crianças em 
idade pré-escolar perdem a visão a cada 
ano como resultado da deficiência de 
vitamina A, onde metade destes morre 
no prazo de 12 meses após se tornarem 
cegos(12). De forma geral, a deficiência 
de vitamina A pode ser a causa mais 
evitável de cegueira no mundo(13).

Zinco
O zinco é um mineral que regula as 

percepções sensoriais de gosto, olfato 
e visão. É relatado que a retina contém 
maior concentração de zinco do que 
qualquer outro órgão do corpo huma-
no(14). Um dos papéis do zinco na visão 
é a sua necessidade para a síntese de 
rodopsina(15). O zinco também regula 
os níveis séricos de vitamina A pelo 
controle da liberação de vitamina A 
armazenado no fígado. Uma vez que 
a vitamina A é essencial para a visão, 
a deficiência de zinco também pode 
afetar a visão ao impedir a liberação 
de vitamina A. Outro efeito do zinco 
é o fato de que é um mineral cofator 
para uma das formas da enzima antio-
xidante conhecida como superóxido 
dismutase.

Selênio
A deficiência de selênio pode estar 

associada ao aumento do risco de cata-
rata. A enzima antioxidante glutationa 
peroxidase, que exige quatro átomos 
de selênio por molécula, fornece prote-
ção antioxidante aos olhos(16). Em um 
estudo, foi determinado que as lentes 
de indivíduos portadores de catarata 
apresentavam níveis de selênio signifi-
cativamente menor do que as lentes dos 
indivíduos controle(17).

SuplEMENTAçãO  
cOM hERbAIS

Mirtilos
Na Segunda Guerra Mundial, pilo-

tos aéreos britânicos que consumiram 

mirtilos relataram maior capacidade de 
adaptação à luminosidade e aumento da 
sua acuidade visual e visão noturna(18). 
Com a idade, o estresse oxidativo causa-
do por radicais livres é mais significativo 
em algumas pessoas, causando danos 
aos tecidos oculares que podem levar 
a diversas patologias. Se comprovada a 
eficácia do mirtilo em melhorar a oxige-
nação do tecido, poderá haver potencial 
interesse do seu uso na prevenção de 
retinopatia diabética, minimizando a 
progressão da mácula degenerativa e 
catarata(19), (20).

Ginkgo
Ginkgo é das mais antigas espécies 

vivas e tem sido amplamente usada 
como um ativo medicamentoso em 
todo o mundo durante séculos, sendo 
o fitoterápico mais frequentemente 
prescrito na Europa. Entre os benefícios 
são citadas a melhora da circulação em 
idosos (21), (22), o que pode levar à melhora 
da memória e retardo do surgimento 
da doença de Alzheimer(23), e redu-
ção da demência senil(24), zumbido(25)  
e vertigem(26). Estudos também mos-
tram que as pessoas com DMRI apre-
sentaram melhor acuidade visual após 
o tratamento com ginkgo(27). O ginkgo 
apresenta outros efeitos como tônico 
para o sistema circulatório, melhorando 
o fornecimento de nutrientes para o 
cérebro e os olhos, reforçando a elimi-

nação de subprodu-
tos do metabolismo 
celular e oxigenação 
dos tecidos(28).  

Chá verde
O chá verde tem 

sido utilizado em 
grande parte do 
mundo como uma 
popu la r  beb ida 
com diversas pro-
priedades benéficas 
para a saúde. Estu-
dos sugerem que 
o principal compo-
nente do chá verde, 
o epigalocatequina 
galato, conhecido 
como EGCG, pode 
proteger a visão em 
pelo menos quatro 
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