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APRESENTAÇÃO: PORTUGUÊS [INGLÊS, LATIM]

UVA-URSI

GLOSSÁRIO 
DOS FUNCIONAIS: 
DÉCIMO-SeGUNDO 
FASCÍCULO 

O décimo-segundo fascículo do Glossário dos 
Funcionais traz o significado dos mais variados 
ingredientes funcionais, abrangendo a continuação da 
letra U até a letra Z. 

O Glossário dos Funcionais não tem a pretensão de 
ser uma enciclopédia, nem de ser um handbook sobre 
alimentos e/ou ingredientes funcionais, mas sim, de 
oferecer uma compilação de palavras relativas aos 
mesmos, explicadas para os leitores que não sejam 
engenheiros de alimentos ou especialistas em nutrologia.

São referências claras e concisas, válidas apenas 
como informação. Assim, o Glossário dos Funcionais 
apresenta, de forma breve e objetiva, o significado dos 
mais variados ingredientes funcionais que podem ser 
usados na composição de alimentos ou bebidas com 
alegações funcionais.

A coleção completa do Glossário dos Funcionais 
é composta por 12 fascículos, sendo que este último 
finaliza a coleção. Os fascículos acompanharam 
as edições especiais Funcionais & Nutracêuticos 
publicadas na revista Aditivos & Ingredientes. No 
decorrer da publicação da obra foi oferecido aos leitores 
a possibilidade de adquirir, por um valor simbólico, 
uma capa especialmente desenhada para encadernar o 
conjunto de todos os fascículos.

Boa consulta!

A revista Funcionais & Nutracêuticos é uma publica-
ção bimestral da editora Insumos Ltda. 
É dirigido a nutrólogos, nutricionistas com cargos 
eletivos em centros de pesquisas e universidades, 
processadores de alimentos e bebidas.
Publicações da editora: revista Aditivos & Ingredientes, 
Guia do Comprador Aditivos & Ingredientes, revista 
Funcionais & Nutracêuticos, Guia do Comprador 
Funcionais & Nutracêuticos,  revista Sorvetes & Cas-
quinhas, Guia do Comprador Sorvetes & Casquinhas 
- edição Verão e Inverno.

www.insumos.com.br

Tel.: (11) 5524-6931
Fax: (11) 5685-5558

Av. Sargento Geraldo Santana, 567 - 
Sobreloja

04674-225 - São Paulo, SP

Filiada a

Urtiga (2) [Stinging nettle, Urtica dioica L., v. urtiga (1)] – A família 
das urtigas (Urticaceae) está espalhada no mundo todo, com cerca 
de 500 espécies, principalmente tropicais, embora muitas, como a 
espécie britânica stingin nettle (urtiga picante), cresça em climas 
temperados. Esta espécie britânica é conhecida pelas suas folhas 
armadas com pelos picantes com fluido de propriedades urticantes 
(queimantes). O extrato aquoso da urtiga picante tem uma potente 
atividade antioxidante, avaliada através de testes diferentes como 
eliminação de radicais livres, eliminação de radicais superóxido-
-ânion, eliminação de hidrogênio-peróxido e atividades quelantes 
de metais. Também mostrou atividade antimicrobiana contra nove 
microrganismos, atividade antiúlcera contra ulcerogênese induzida 
por etanol e efeito analgésico. Em muitos países da Europa estes 
fito-farmacêuticos são comumente usados no gerenciamento de 
hiperplasia prostática benigna e nos sintomas do trato urinário asso-
ciados, com estes produtos representando até 80% de todas as drogas 
prescritas para tais distúrbios. Apesar dos extratos de urtiga picante 
poderem proporcionar valor terapêutico para algumas condições 
médicas inflamatórias, seu uso deve ser monitorado pois existe a 
possibilidade de causar uma série de reações cutâneas. O contato 
com os pelos ou espinhos nas folhas e nos ramos da urtiga picante 
causa a liberação de diversas substâncias biologicamente ativas, que 
causam coceiras, dermatite e urticária nos momentos de contato.

Uva, sementes de [Grape seeds] – O extrato de semente de uva é 
amplamente consumido nos Estados Unidos da América com um 
suplemento alimentar em virtude de uma série de benefícios relacio-
nados à saúde, associados com seus bioflavonóides e procianidinas. 
Pesquisas em animais já demonstraram que uma fração polifenólica 
do extrato de sementes de uva possui potente atividade antitumor. Um 
dos principais responsáveis por tal atividade é a procianidina B5-3’ 
galato, potente antioxidante, com potencial para ser utilizado como 
um agente quimioprotetor e anticarcinogênico. Pesquisadores também 
demonstraram que este extrato inibiu o crescimento e induziu apoptose 
pela ativação de caspases em células de câncer de próstata humanas, 
tanto em cultura quanto em ratos nus. Pesquisas com suplementos ba-
seados em extratos enriquecidos com proantocianidinas demonstraram 
significativa redução de aterosclerose em coelhos alimentados com 
dieta rica em colesterol, confirmando sua atividade cardioprotetora. 
Um determinado extrato (IH636) demonstrou os mecanismos envol-
vidos na cardioproteção como: atividades eliminadoras de hidroxilas 
e de outros radicais livres; potenciais antiapoptóticos, antinecróticos e 
antiendonucleolítico; modulação de reguladores apoptóticos; inibição 
de citocroma P450 2E1; inibição de moléculas de adesão e modulação 
de genes proapoptóticos e cardioreguladores.

Uva, suco de [Grape juice] – As uvas são uma das mais ricas fontes 
de compostos fenólicos em comparação com outras frutas. Eles 
contribuem com flavonóides e taninos polifenólicos, além de áci-
dos hidroxi-cinâmicos não flavonóides, ácidos hidroxi-benzóicos e 
estilbeno. Muitos destes compostos já demonstraram possuir pro-
priedades antioxidantes potentes, inibindo a oxidação de colesterol 
LDL in vitro. Pesquisas demonstraram que sucos comerciais de uva 

têm atividade inibitória comparada à do vinho tinto, com respeito 
à oxidação de lipoproteínas de baixa densidade humanas in vitro. 
Uma pesquisa utilizando um modelo com hamster ateroscleróticos, 
mostrou que o suco de uvas foi duas vezes mais efetivo na redução 
de colesterol em comparação ao vinho “desalcolizado” ou tinto, de 
duas a seis vezes mais efetivo na redução do colesterol LDL e duas 
vezes mais efetivo na prevenção da aterosclerose que o vinho tinto. 
Tais resultados combinam com os benefícios antioxidantes e anti- 
plaquetários relatados anteriormente, relacionados com o consumo de 
uva, sugerindo que o suco de uvas pode se tornar uma parte regular 
para uma dieta saudável. 

Uva-do-monte [Blueberries, Vaccinium cyanococcus] – Pertencente 
à família das Ericaceae, parente do mirtilo, a uva-do-monte é uma 
excelente fonte de procianidinas e de antocianinas. Pesquisadores 
relataram que 19 das 25 antocianinas foram absorvidas por huma-
nos que consumiram uma dieta rica em gorduras junto ao pó de  
uva-do-monte liofilizadas. O aumento nos níveis de antioxidantes so-
rológicos se correlacionou com um aumento na atividade antioxidante 
sorológica (ORAC). Este aumento no status de antioxidantes sanguí-
neos tem sido associado com a redução nos riscos de aterosclerose 
e de câncer. Recentemente, diversas frações de proantocianinidas 
foram separadas de extratos de uvas-do-monte selvagens e, destas, 
somente os oligoméricos de proantocianidinas de alto peso molecular 
mostraram propriedades antiproliferação e antiadesão. Por exemplo, 
duas frações compostas predominantemente por quatro a oito pro-
antocianidinas oligoméricas ligadas com graus de polimerização 
entre 3,25 e 5,65 preveniram adesão dos organismos responsáveis 
por infecções urinárias, Escherichia coli.

Uva-ursi [Uva ursi, Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng.] – É um peque- 
no arbusto frutífero pertencente à família das Ericaceae, natural das 
latitudes do norte e das montanhas da Europa, Ásia e América. Suas 
folhas adstringentes têm propriedades medicinais, sendo é utilizadas 
como um desinfetante para o tratamento de infecções leves do trato 
urinário e recomendada comumente para o tratamento e profilaxia 
da cistite. Um dos principais componentes do extrato das folhas da 
uva-ursi é a arbutina, a qual forma metabólitos urinários que são 
conjugados com os ácidos sulfúrico e glucurônico. Estes metabólitos 
aparentam ser os precursores da hidroquinona, que é liberada no 
trato urinário inferior, onde mata ou inibe bactérias. Uma pesquisa 
comparativa entre quatro extratos aquosos de plantas medicinais 
em relação à hidrofobicidade celular mostrou que o extrato de uva- 
ursi provou ser a fonte mais rica de ácido tânico, ser responsável 
pela redução da hidrofobicidade na superfície celular e ter atividade 
antibacteriana contra a Helycobacter pylori. Um trabalho recente 
mostrou que um extrato etanólico antioxidante de uva-ursi apresentou 
o efeito redutor de hidrofobicidade em cerca de 20% das bactérias 
associadas a alimentos, enquanto que teve o efeito inverso em cerca 
de 60% dessas bactérias, o que sugere cuidado na utilização deste 
tipo de extrato. Entretanto, o uso do referido extrato associado com 
nisina, aumentou significativamente a eficácia antibacteriana deste 
composto contra a Brochothrix thermosphacta. Outro efeito colateral 
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atribuído à uva-ursi é a despigmentação pela inibição da tirosinase 
kinase e, portanto, a síntese de melanina. Há, ainda, o relato de 
um efeito colateral durante um tratamento de infecção do trato 
urinário com extrato de uva-ursi, que foi uma maculopatia bilateral  
(olho-de-boi), o que recomenda cuidado no uso da uva-ursi, que pode 
ser considerada como uma droga tóxica à retina.

valeranona atua primeiramente no músculo, antes de agir no sistema 
nervoso central. Os valepotriatos, um grupo de monoterpenos do 
tipo iridóide, também foram identificados na valeriana, sendo ésteres 
de polaridade moderada que requere uma extração com solventes 
alcoólicos. Estudos em camundongos mostraram os efeitos tranqui-
lizantes dos valepotriatos pela redução na mobilidade espontânea. Os 
principais produtos de degradação dos valepotriatos pelas bactérias da 
flora intestinal foram os homobaldrinais e seus subprodutos, apontados 
pelos pesquisadores como mais eficazes nos efeitos sobre a mobilidade 
espontânea. Todavia, existe uma controvérsia considerável sobre a 
eficácia da valeriana no tratamento da insônia. Uma revisão sistemá-
tica realizada em diversos estudos clínicos randomizados apresentou 
grandes discrepâncias entre os mesmos. Enquanto que alguns estudos 
mostraram resultados promissores, apesar de inconclusivos, outros 
demonstraram que a valeriana não tinha efeitos agudos ou cumulativos 
no sono.  Pesquisas mais recentes apontam problemas associados com 
o uso em longo prazo da valeriana como dependência, tolerância, 
memória de longo prazo e alteração na estrutura do sono. Altas doses 
produziram danos moderados no DNA como um resultado de estresse 
oxidativo, o que sugere o uso concomitante de antioxidantes, como as 
vitaminas C e E, para atenuar tais efeitos negativos.

Vanádio [vanadium] – Seu nome deriva de uma deusa da beleza, 
vanadis, devido às cores vivas de seus derivados, sendo encontrado 
naturalmente em águas de fontes e no mar. Nos vegetais, dependendo 
de onde são cultivados, está presente na maioria da frutas e legumes. 
As oleaginosas e as nozes são particularmente ricas em vanádio, bem 
como peixes e crustáceos. Em animais, como frangos e ratos, já foi 
provada a sua essencialidade. Nos frangos, sua ausência provoca dis-
túrbios de crescimento e das penas, enquanto que nos ratos alimentados 
com ração contendo vanádio, há uma sensível melhoria nas funções de 
crescimento e de reprodução. Em humanos, sua essencialidade ainda 
não está totalmente estabelecida, apesar de provável. Em determinadas 
regiões com abundância de vanádio, notou-se uma menor frequência 
em cáries dentárias. Estudos com animais alimentados com dieta ca-
riogênica mostraram que o vanádio é um protetor eficiente, apesar de 
outros estudos não confirmarem tais resultados. Experimentalmente, 
pôde-se demonstrar que o vanádio tem uma ação sobre a contração 
das fibras musculares cardíacas, sobre a função da bomba de sódio, 
do metabolismo dos glicídeos e dos lipídeos. Numerosos estudos 
realizados em humanos tentam provar a relação entre o vanádio, a 
atividade cerebral, o crescimento, a reprodução. Mas uma das prin-
cipais dificuldades reside no fato de parecer que o organismo adapta 
seus metabolismos à presença ou não do vanádio na alimentação. O 
vanádio parece possuir um metabolismo ligado ao do fósforo. Ele se 
apresenta em numerosas reações enzimáticas, nas quais o fósforo é o 
encarregado (enzimas de transferência pela fosforilação). Seu papel 
específico parece ser o de regulador da bomba de sódio. É também um 
co-fator para certas enzimas como a adenilciclase e as transaminases. 
Seu metabolismo é provavelmente ligado a certas funções endócrinas. 
O metabolismo do vanádio é prejudicado quando se elimina glândulas 
como a tireóide, paratireóide e hipófise nos animais de laboratório. 
Certos autores responsabilizam o vanádio pela gênese de algumas 

Tabela 57 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal de UVa-dO-
-mOnTe CRUa (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 84,21
Energia kcal 57,00
Proteína g 0,740
Lípides totais (gordura) g 0,330
Cinzas g 0,240
Carboidratos, por diferença g 14,29
Fibra dietética total g 2,400
Açúcares totais g 9,960
Cálcio mg 6,000
Ferro mg 0,280
Magnésio mg 6,000
Fósforo mg 12,00
Potássio mg 77,00
Sódio mg 1,000
Zinco mg 0,160
Cobre mg 0,057
Manganês mg 0,336
Selênio mcg 0,100
vitamina C (ácido ascórbico total) mg 9,700
Vitamina B1 (tiamina) mg 0,037
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,041
Vitamina B3 (niacina) mg 0,418
Vitamina B5 (ácido pantotênico) mg 0,124
Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,052
Folato total mcg 6,000
Colina, total mg 6,000
Betaína mg 0,200
vitamina A (retinol), RAE mcg_RAE 3,000
Beta-caroteno mcg 32,00
vitamina A (retinol), IU IU 54,00
Luteína + zeaxantina mcg 80,00
vitamina E (alfa-tocoferol) mg 0,570
Beta-tocoferol mg 0,010
Gama-tocoferol mg 0,360
Delta-tocoferol mg 0,030
vitamina K (filoquinona) mcg 19,30
Ácidos graxos, total saturados g 0,028
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,047

Ácidos graxos, total poliinsaturados g 0,146
Aminoácidos, totais g 0,497

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 22 (2009)

Valepotriatos [valepotriates, v. valeriana] – Os valepotriatos são 
compostos (monoterpenóides ou iridóides) que ocorrem naturalmente 
em diversas plantas, dentre as quais na valeriana (Valeriana officinalis), 
que, junto aos derivados do ácido valerênico, são considerados como 
os principais ativos constituintes. Ao contrário dos derivados do ácido 
valerênico hidrofílicos, os valepotriatos são hidrofóbicos e podem 
ser divididos em quatro grupos principais, baseados na sua estrutura 
química: dienos, monoenos, valtrato-hidrina e desoxi-monoenos. Estão 
presentes principalmente nas raízes dos vegetais e considerados como 
amortecedores do sistema nervoso central, tendo em vista que exibem 
atividades que vão da ação sedativa à tranquilizante.

Valeriana [Valerian, Valeriana officinalis, v. ácido valerênico e va-
lepotriatos] – A valeriana, uma erva medicinal pertencente á família 
das Valerianaceae, foi utilizada inicialmente como um tranquilizante 
e como indutor do sono. Os efeitos da valeriana são atribuídos aos 
diversos compostos presentes como componentes do seu óleo volátil, 
onde se encontram os monoterpenos, contudo a atividade biológica dos 
sesquiterpenos é a que tem recebido uma maior atenção dos pesquisa-
dores. Entre os demais componentes, pode-se citar o ácido valerênico, 
a valeranona e o kessyl glicol. O ácido valerênico afigura-se como 
inibidor da degradação enzimática do ácido γ-aminobutírico (GABA) 
no cérebro. Isto resulta no aumento de seus níveis, que estão associados 
com sedação e atividade do sistema nervoso central. Em contraste, a 

v
depressões. Com efeito, nota-se nesses pacientes taxas altas de vanádio 
no sangue sérico. Por outro lado, sabe-se que certos remédios psico-
trópicos reduzem a disponibilidade do vanádio, sugerindo, assim, que 
o vanádio está ligado a certas funções das aminas cerebrais. 

Vegetais [vegetables, v. vegetais individualmente] – A presença de 
fitoquímicos bioativos, além de vitaminas e pró-vitaminas, nos vege-
tais e nas frutas está associada à redução nos riscos de cânceres e de 
doenças cardiovasculares. Uma pesquisa com cerca de 50 voluntários 
homens e mulheres demonstrou que o consumo de frutas e vegetais 
aumentou significativamente as vitaminas e carotenóides plasmáticos, 
enquanto que reduziu a homocisteína. Um estudo nos Estados Unidos 
examinou 10 vegetais comuns baseado nos dados de seus consumos 
per capita. O brócolis continha os maiores níveis de fenólicos totais 
(101,6mg/g), seguido pelo espinafre, cebola amarela, pimenta ver- 
melha, cenoura, repolho, batata, alface, aipo e pepino. Através da 
análise por eliminação de oxigênio total (TOSC), a pimenta vermelha 
foi a que apresentou a maior atividade antioxidante (46,95mmol de 
vitamina C equivalente por grama de amostra), seguida pelo brócolis, 
cenoura, espinafre, repolho, cebola amarela, aipo batata, alface e pepi-
no. Os pesquisadores também propuseram um índice de antioxidante 
fenólico (PAI) para avaliação da quantidade/qualidade de fenólicos, 
utilizando células HePG2 de câncer de fígado. O espinafre apresentou 
a atividade antiproliferativa mais alta, seguido pelo repolho, pimenta 
vermelha, cebola e brócolis. Com base nestes resultados, foi proposto 
o índice de bioatividade (BI) para a prevenção de câncer para auxiliar 
na seleção de vegetais pelos consumidores, baseada nos seus benefícios 
à saúde. Por exemplo, em razão de a pimenta vermelha e o espinafre 
terem as mais altas atividades antioxidantes e antiproliferativas, eles 
foram usados como controles pra calcular o BI. Uma pesquisa que 
utilizou a multiplicidade de criptas aberrantes como marcadora para 
câncer cólon-retal descobriu que o consumo de vegetais (peras, espi-
nafre, brotos e brócolis liofilizados) teve um efeito benéfico no câncer  
cólon-retal pela inibição antecipada de eventos pós-iniciantes, porém 
foram mais pronunciados nas lesões avançadas. Os pesquisadores 
relataram, porém, que o α- e o β-caroteno tiveram somente uma con-
tribuição marginal aos efeitos benéficos observados.

Vegetais crucíferos [Cruciferous vegetables, v. vegetais do gênero 
Brassica] – Os vegetais crucíferos, onde se encontram repolhos, bró-
colis, couve-de-Bruxelas, nabo, mostarda e agrião, são todos ricos em 
glucosinolatos. Quando estes vegetais são cortados ou danificados, os 
glucosinolatos são hidrolisados por uma enzima, a mirosinase, pro-
duzindo isotiocianatos (ITC) e indóis biologicamente ativos. Estudos 
sugerem que há uma relação inversa entre os vegetais crucíferos e o 
risco de câncer. Pesquisadores reviram os efeitos quimioprotetores 
do alto teor de glucosinolatos dos vegetais crucíferos e de seus me-
tabólitos, ITC e indóis, em relação à prevenção do câncer. Em vista 
de os isotiocianatos serem potentes inibidores de enzimas fase I, mas 
indutores de enzimas fase II, estes vegetais são considerados como 
quimiopreventivos ao câncer, o que foi confirmado em estudos de 
intervenção humana. Os isotiocianatos formados na digestão dos 
vegetais crucíferos são conjugados com glutationa e excretados na 



127

G
L

O
S

S
Á

R
IO

 D
E

 F
U

N
C

IO
N

A
IS

 &
 N

U
T

R
A

C
Ê

U
T

IC
O

S

126

G
L

O
S

S
Á

R
IO

 D
E

 F
U

N
C

IO
N

A
IS

 &
 N

U
T

R
A

C
Ê

U
T

IC
O

S
vEGETAIS DO GêNERO BRASSICA VITAMINA A

urina, como seus ácidos mercaptúricos correspondentes. Uma pesquisa 
desenvolveu um método eficiente para monitoração da admissão e 
ação dos isotiocianatos através da medição dos ácidos mercaptúricos 
correspondentes como biomarcadores.

Vegetais do gênero Brassica [Brassica vegetables, v. vegetais cru-
cíferos] – Os vegetais do gênero Brassica estão entre os vegetais 
mais frequentemente consumidos ao redor do mundo. Dentre eles 
destacam-se os repolhos branco e vermelho, o brócolis, a couve, a 
couve-flor, a couve-de-Bruxelas, bem como a colza e a mostarda. 
Todos eles contêm glucosinolatos, que, por degradação, tornam-se 
isotiocianatos, indóis e nitrilas. As propriedades quimiopreventivas 
destes vegetais estão relacionadas à capacidade dos seus componen-
tes bioativos inibirem as enzimas fase I e ativarem as enzimas fase 
II, assim como a glutationa-S-transferase (GST). Os vegetais deste 
gênero também têm sido relatados quanto à exibição de potentes 
propriedades anticâncer. Uma dieta rica em couve-de-Bruxelas re-
duziu a excreção urinária de 8-oxidG, indicador de danos ao DNA, 
enquanto um pequeno risco de câncer pulmonar em homens chineses 
foi associado com uma alta excreção urinária de isotiocianatos. Uma 
explicação plausível para a redução no risco de câncer associada 
com o consumo de vegetais está relacionada com a indução ou com 
a inibição de enzimas de biotransformação. Um estudo demonstrou 
que os compostos de degradação dos glicosinolatos nos vegetais 
do gênero Brassica foram os responsáveis pelo efeito protetor 
contra carcinógenos. Como exemplo, os indóis e os isotiocianatos 
atenuaram os efeitos carcinogênicos de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (PAHs), bem como contra aminas heterocíclicas.

Vinagre [vinegar, v. kurosu] – Assim como um tempero acídico, o 
vinagre é noticiado como possuidor de propriedades medicinais devido 
as suas funções fisiológicas, tais como digestiva, estimuladora do 
apetite e efeito recuperador da exaustão. O uso de um vinagre obtido 
do arroz não polido, o kurosu, de uso comum no Japão, mostrou que, 
além da prevenção à hipertensão pela melhoria da fluidez sanguínea, 
seu extrato etil-acetato exibiu propriedades antitumor decorrentes, em 
parte, da sua supressão de peroxidação lipídica. O vinagre também 
pode ser um subproduto dos vinhos de xerez, por um processo dinâ-
mico de envelhecimento conhecido como “solaras and criaderas”. 
Um trabalho recente demonstrou a força antioxidante do vinagre, 
que estava altamente influenciada por seus componentes fenólicos. 
O ácido gálico é particularmente importante no vinagre não envelhe-
cido, enquanto que os ácidos cis-p-coumáricos, os ácidos 1-ferúlico 
e siríngicos, juntos à vanilina e p-hidroxi-benzaldeído, exibiram altas 
correlações para vinagres envelhecidos em madeira.

Vinca [Rosy or Madagascar periwinkle, Vinca rósea L., Catharanthus 
roseus, v. vincamina] – É uma planta medicinal encontrada na ilha 
de Madagascar, pertencente à família das Apocynaceae, que tem sido 
usada na medicina tradicional para o tratamento do câncer, da doença 
de Hodgkin e da leucemia infantil. A vincristina sintética, usada para 
tratar a leucemia, é somente 20% eficaz em relação ao produto natural 
derivado da vinca. Também se reporta a vinca uma atividade potente 

fenólicos do vinho tinto poderiam reduzir a atividade melanogênica, 
sugerindo o seu potencial como um agente terapêutico no tratamento 
de melanomas humanos.

o desenvolvimento do edema pulmonar da alta altitude, que é a causa 
predominante de mortes devido às doenças das altas altitudes.

Vinpocetina [vinpocetine, v. vincamina] – É um derivado da vinca-
mina, que apresenta o mesmo espectro de atividades da vincamina 
sem os eventos adversos da mesma, sendo mais potente em melhorar 
a circulação cerebral e a memória. Além de possuir uma ação va-
sodilatadora e ativadora do metabolismo a nível cerebral, também 
possui uma atividade neuroprotetora, protegendo o cérebro dos 
efeitos deletérios da isquemia. A vimpocetina aumenta a produção 
de dopamina e noradrenalina, moduladores das funções cognitivas de 
atenção e de memória, e inibe a fosfodiesterase cíclica responsável 
pela liberação de noradrenalina e excitabilidade neuronal. Possui um 
efeito hemorreológico, melhorando a flexibilidade eritrocitária em 
situações patológicas, aumentando o fluxo sanguíneo na microcircu-
lação isquêmica. Aumenta seletivamente o fluxo sangüíneo cerebral 
em relação ao periférico devido ao aumento do metabolismo cerebral. 
Aumenta a síntese de ATP e o consumo de glicose cerebral. Além das 
ações referidas, a vimpocetina reduz a formação de espécies reativas 
de oxigênio e a peroxidação lipídica, protegendo a membrana celular 
nas desordens cerebrovasculares.

Visco-branco [Mistletoe, Viscum album L.] – É uma planta arbustiva 
hemiparasita, da família das Lorantaceae, nativa das regiões tempe-
radas da Europa e do Oeste da Ásia, que se desenvolve em diversos 
tipos de árvores caídas. É uma planta medicinal tradicionalmente 
valorizada por seu uso contra a alta pressão sanguínea, artrite, dis-
túrbios cardiovasculares, epilepsia e como um narcótico. Os extratos 
do visco-branco têm sido utilizados há décadas para o tratamento do 
câncer. As atividades anticâncer têm sido atribuídas às viscotoxinas, 
lectinas, alcalóides e polissacarídeos da planta, os quais podem variar, 
dependendo da árvore hospedeira, das subespécies do visco-branco, 
das partes utilizadas e do tempo de colheita. Numerosos estudos  
pré-clínicos e in vitro têm demonstrado que extratos padronizados de 
visco-branco em termos de seu conteúdo de lectinas têm efeitos cito-
tóxicos altamente potentes e imunoestimulantes, predominantemente 
no sistema imune celular. O efeito imunoestimulante está correlacio-
nado com a apoptose de células imunologicamente ativas em baixas 
concentrações. Os efeitos citotóxicos nas células de tumor são da 
mesma forma, mas a nível elevado, onde predomina a morte de células 
necróticas. Devido a estas propriedades, os extratos de visco-branco 
têm exibido atividades antitumoral em modelos animais diferentes. 

Vitamina a [vitamin A, v. ácido retinóico, beta-caroteno e retinol] – 
A vitamina A foi uma das primeiras vitaminas descobertas, porém, 
muitas das suas funções ainda estão pobremente definidas. As formas 
fisiológicas ativas da vitamina A são retinol, retinal e ácido retinóico. 
Segundo pesquisas, a cadeia de polienos hidrofóbicos da vitamina A 
é a responsável por sua capacidade de destruir o oxigênio singleto, 
neutralizar radicais sulfinil e combinar e estabilizar radicais peroxil(a). 
Tais pesquisas relataram que enquanto os estudos experimentais e 
epidemiológicos suportam os possíveis benefícios da vitamina A na 
redução de doenças cardíacas, diversos estudos de intervenção de 

na redução do açúcar sanguíneo. Pesquisadores relataram que o extrato 
aquoso de vinca inibiu significativamente a proliferação de células 
endoteliais aórticas bovinas em cultura numa concentração de 1g de 
erva seca/mL, sugerindo o seu papel como um agente antiangiogênico 
potencial. Todavia, o uso indiscriminado da vinca não é recomendado 
devido aos riscos de seus efeitos colaterais severos, tais como defeitos 
de nascença, supressão da medula óssea e sensibilidade à luz solar. 
Além disso, também pode causar complicações gastrintestinais, en-
xaqueca e fraqueza muscular.

Vincamina [vincamine, v. vinca] – É um alcalóide indol (uma tripta-
mina) encontrado nas folhas da vinca (Vinca rósea L., Catharanthus 
roseus), que tem sido usada para melhorar as funções de circulação 
sanguínea no cérebro. Tem sido demonstrado ser farmacologicamente 
ativa no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular, mas sua 
atividade é principalmente sobre os vasos do cérebro. Outras aplica-
ções terapêuticas da vincamina incluem o tratamento do zumbido e 
da hipertensão. Nos Estados Unidos os suplementos dietéticos de 
vincamina são vendidos “nutrição cerebral” para apoiar o metabolismo 
cerebral, a função cognitiva e para melhorar a memória e concentração. 
Um grande corpo de evidências clínicas indica um efeito favorável da 
vincamina em uma série de distúrbios cerebrais de pacientes idosos, 
como distúrbios de memória, vertigens, déficits isquêmicos transitó-
rios, e dor de cabeça. A eficácia terapêutica da vincamina administrada 
a 30mg por 12 semanas para o tratamento de demência degenerativa 
e vascular primária foi demonstrada num ensaio clínico que envolveu 
152 pacientes com idades entre 50 e 85 anos.

Vinho [Wine, v. resveratrol, vinhos tintos] – A relação entre o vinho 
e a doença cardiovascular surgiu do fato de que em certas partes da 
França, onde as pessoas consumiam maiores quantidades de gorduras 
animais, a incidência de doença cardiovascular foi extremamente 
baixa quando comparada com a América do Norte. Este fenômeno, 
chamado de “paradoxo francês”, foi atribuído subsequentemente ao 
maior consumo de vinho tinto. Pesquisadores mostraram que foram 
os fenólicos no vinho que inibiram a oxidação de colesterol LDL em 
humanos e, portanto, a progressão da aterosclerose. Esta observação 
foi confirmada por outras pesquisas, que demonstraram os efeitos 
benéficos dos componentes de vinhos não alcoólicos, principalmente 
polifenóis, na proteção das células sanguíneas vermelhas contra o 
estresse oxidativo. Foi constatado que a atividade antioxidante de 
diversas amostras de vinhos tintos foi consideravelmente maior da 
que encontrada em vinhos brancos e xerez (tipo de vinho fortificado 
produzido na Espanha). Um dos principais polifenóis encontrados 
no vinho tinto é o resveratrol, presente como isômeros trans e cis. A 
maioria dos estudos tem direcionado o foco para o isômero trans e 
suas atividades antioxidantes e antiproliferativas in vitro. O resveratrol 
também inibe a angiogênese, o processo de crescimento de células 
sanguíneas associado com o crescimento de tumores e metástase. Um 
dos mecanismos propostos para a ação protetora do vinho tinto e o seu 
efeito no metabolismo do colesterol HDL, que não somente reverte o 
transporte de colesterol, mas também inibe o acúmulo de peróxidos 
lipídicos no colesterol LDL. Pesquisadores também mostraram que os 

Tabela 58 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal de VinhO 
nãO alCOóliCO (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 98,20
Energia kcal 6,000
Proteína g 0,500
Cinzas g 0,200
Carboidratos, por diferença g 1,100
Açúcares totais g 1,100
Cálcio mg 9,000
Ferro mg 0,400
Magnésio mg 10,00
Fósforo mg 15,00
Potássio mg 88,00
Sódio mg 7,000
Zinco mg 0,080
Cobre mg 0,011
Selênio mcg 0,200
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,010
Vitamina B3 (niacina) mg 0,100
Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,020
Folato total mcg 1,000
Colina, total mg 5,000

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 23 (2010)

Vinhos tintos [Red wines, v. vinho] – De acordo com diversos es-
tudos, os polifenóis, principalmente os flavonóides, exercem efeitos 
protetores no sistema cardiovascular, bem como exibem propriedades 
anticâncer, antiviral e antialérgica. Os efeitos protetores dos flavonói-
des nas doenças coronarianas cardíacas são antitrombóticas, antioxi-
dantes, antiisquêmicas e propriedades vasos-relaxantes. Estudos apon-
taram que o fenômeno de baixa incidência de doenças coronarianas 
cardíacas na população francesa pode estar parcialmente relacionado 
às propriedades farmacológicas dos compostos polifenólicos conti-
dos no vinho tinto. Recentemente, o resveratrol, conhecido por ser 
abundantemente presente no vinho tinto em comparação com vinho 
branco, cerveja e aguardentes, tem sido demonstrado para suscitar um 
amplo espectro de respostas biológicas em in vitro e em estudos com 
animais, incluindo os efeitos que são compatíveis com os papéis car-
dioprotetores do vinho tinto. Outros estudos relacionam a exposição 
do vinho/resveratrol com a redução de danos no miocárdio durante 
reperfusão isquêmica, modulação de funções de células vasculares, 
inibição à oxidação de LDL e supressão da agregação plaquetária. 
As uvas contêm uma grande variedade de antioxidantes, dentre eles 
o resveratrol, a catequina, a epicatequina e as proantocianidinas. 
Destes, o resveratrol está presente principalmente na casca da uva, 
enquanto que as proantocianidinas estão presentes nas sementes. Uma 
pesquisa recente relatou que o vinho tinto pode afetar beneficamente 
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maior porte não o fazem. Uma confusão posterior foi alimentada pelo 
fato de que a suplementação de β-caroteno pode atualmente aumentar 
a mortalidade cardiovascular e relacionada ao câncer. Uma pesquisa 
recente especulou que a vitamina A e o β-caroteno poderiam prevenir 
o desenvolvimento da doença de Alzheimer. 

Vitamina b1 [Vitamin B1, v. tiamina] – A vitamina B1, também conhe- 
cida como tiamina, é necessária para a maioria das reações celulares 
no corpo como uma participante em um sistema enzimático conheci-
do como pirofosfato de tiamina, sendo vital para um funcionamento 
normal do sistema nervoso e do metabolismo. Sua recomendação 
terapêutica atinge a usuários de drogas, ou álcool (aceleradores do 
metabolismo), indivíduos com dietas de baixo valor nutricional, pes-
soas com idades superiores a 55 anos, mulheres grávidas ou em fase 
de amamentação, pacientes pós-cirurgia e aqueles com doenças no 
fígado, tireóide super-ativa e com diarréia prolongada. Os sintomas 
da deficiência da vitamina B1 incluem fadiga, depressão, diminuição 
do funcionamento mental, cãibras musculares, náuseas, aumento do 
coração e, eventualmente, beribéri. A administração excessiva pode 
causar sinais de overdose representados por reações de hipersensibi-
lidade semelhante choque anafilático e sonolência.

Vitamina b2 [Vitamin B2] – vitamina B2, também conhecida como 
riboflavina, é prontamente absorvida a partir de alimentos, como 
carne, lacticínios e cereais enriquecidos. Esta vitamina é essencial 
para a geração de energia, o desenvolvimento do nervo, o desenvol-
vimento das células do sangue, e a regulação de certos hormônios. 
As ações da vitamina B2 no organismo compreendem a liberação de 
energia dos alimentos; o crescimento e desenvolvimento normais; a 
manutenção das membranas mucosas  em conjunto com a vitamina 
A; a manutenção das células cerebrais saudáveis e sistema nervoso, 
pele, cabelo e sangue; as funções essenciais para o ferro, vitamina B3 
e vitamina B6. Terapeuticamente pode ser usada no tratamento para 
a queilite, em indivíduos dependentes de tóxicos, em pessoas com 
excesso de estresse ou que tenham sido submetidas à cirurgia recente 
e a pacientes de hipertiroidismo. Como um complemento nutricional, 
pode ser administrada a pessoas com necessidade de suplementação 
alimentar, a mulheres grávidas ou lactantes e a pessoas praticantes 
de atividades com grande exigência física. Em sua forma natural a 
vitamina B2 pode ser encontrada em bananas, fígado bovino, laticínios, 
cereais e pães enriquecidos, ovos, atum e gérmen de trigo. Os sintomas 
de sua deficiência podem incluir distúrbios bucais como vermelhidão, 
inchaço e língua rachada, fadiga, depressão, anemia e pele oleosa ou 
escamosa. A formação de catarata também pode ser um resultado da 
deficiência da vitamina B2. Assim como outras vitaminas, sua admi-
nistração deve ser controlada para se evitar overdose. Em indivíduos 
com função renal normal não se espera sinais de overdose, porém, em 
casos raros, os sintomas podem incluir prurido, dormência, sensação 
de ardor ou sensibilidade à luz.

Vitamina b3 [Vitamin B3] – A vitamina B-3, também conhecida como 
niacina, age como outras vitaminas do complexo B na criação de 
enzimas essenciais para o metabolismo celular, síntese de hormônios, 

reparação de material genético, e na manutenção do funcionamento 
normal do sistema nervoso. As ações da vitamina B3 podem trazer 
benefícios ao organismo como a diminuição de colesterol e trigli-
cerídeos sanguíneos, diminuição da pressão sanguínea através da 
dilatação dos vasos e no auxílio ao sistema digestivo. Como agente 
terapêutico tem sido recomendada para o tratamento da pelagra, 
para a depressão e enxaqueca, no equilíbrio do aparelho auditivo 
atenuando tonturas e zumbidos, na dependência de substâncias 
tóxicas e como adjuvante no tratamento de queimaduras e lesões. A 
vitamina B3 é, ainda, essencial na reparação de material genético. 
Como suplemento nutricional é indicada para pessoas com dietas 
deficientes, mulheres grávidas ou lactantes e para crianças com 
doenças metabólicas congênitas. A vitamina B3 pode ser encontrada 
naturalmente no fígado bovino, no frango (carne branca), em cereais 
enriquecidos, em feijões e ervilhas, no amendoim na batata, na soja, 
no salmão e no atum. Deve-se exercer um acompanhamento especial 
se administrada em portadores de diabetes, gota, glaucoma, doenças 
do fígado e hemorragia arterial. Os sintomas de sua deficiência in-
cluem dermatite nas mãos e face, fraqueza, perda de apetite, dores 
bucais, diarréia, ansiedade, depressão e demência. Em excesso, os 
sinais de superdosagem incluir diarréia, náuseas, fraqueza, tontura, 
dores de cabeça, desmaios, nível elevado de açúcar no sangue, ácido 
úrico elevado, distúrbios do ritmo cardíaco, e icterícia.

Vitamina b5 [Vitamin B5, v. ácido pantotênico] – A vitamina 
B5, também conhecida como ácido pantotênico, é uma coenzima 
envolvida no metabolismo energético de carboidratos, proteínas e 
gordura. Sua administração em termos de suplementação é indicada 
para indivíduos com necessidades nutricionais, tóxico-dependentes, 
mulheres grávidas ou lactantes, praticantes de atividades de grande 
exigência física, aos pós-cirúrgicos ou submetidos a estresse pro-
longado. Os sintomas da deficiência de vitamina B5 incluem fadiga 
excessiva, distúrbios do sono, perda de apetite, náuseas ou dermatite. 
No entanto, estes sintomas são raros e se ocorrerem, podem indicar 
deficiências de outras vitaminas do complexo B.

Vitamina b6 [Vitamin B6] – As diferentes formas naturais da vitamina 
B6, piridoxina, piridoxal e piridoxamina, são todas convertidas in vivo 
à forma de coenzima ativa, piridoxal-5-fosfato, a qual está envolvida 
numa ampla gama de processos sintéticos e catabólicos, bem como na 
interconversão de aminoácidos, biossíntese de carboidratos, proteínas, 
lipídeos e ácidos nucléicos. Além disso, as enzimas piridoxal-5-fosfato 
dependentes também estão envolvidas na síntese de neurotransmisso-
res como o ácido γ-aminobutírico, norepinefrina, dopamina, seroronina 
e poliaminas. Nas pesquisas realizadas, foi apontado que o possível 
papel da vitamina B6 no desenvolvimento neuronal normal tornou-se 
evidente na sua deficiência, que a piridoxal fosfato protegeu a cultura 
de neurônios do hipocampo contra danos de deprivação induzida da 
glicose e contra danos isquêmicos nos neurônios retinais de macacos, 
sugerindo seu potencial como um agente farmacoterápico. Estudos 
anteriores sobre a supressão de células de câncer humanas e animais 
in vitro através de níveis altos da vitamina B6 apontaram à sua capa-
cidade de ação como um agente quimiopreventivo. Diversos estudos 

caso-controle em diversos países demonstraram uma associação 
inversa entre a admissão de vitamina B6 e o risco de cânceres como o 
de cólon, o de pulmão e o de próstata. Os mecanismos desta atividade 
anticâncer foram as inibições de angiogênese, das polimerases de 
DNA replicativas e da proliferação de células cancerígenas humanas.

Vitamina b12 [Vitamin B12, v. cobalamina] – A vitamina B12, também 
conhecida como cobalamina (ou cianocobalamina), é um composto 
complexo corrinóide contendo quatro anéis pirrólicos que circundam 
um único átomo de cobalto. O ser humano a obtém exclusivamente de 
fontes alimentares de origem animal, como carne, ovos e leite, uma 
vez que é sintetizada exclusivamente por bactérias. A vitamina B12 
requer para a absorção um fator intrínseco, uma proteína secretada 
pelas células parietais da mucosa gástrica. A vitamina B12 e o fator 
intrínseco formam um complexo que se une a receptores na mucosa 
ileal, onde proteínas conhecidas como transcobalaminas transportam 
a vitamina B12 das células da mucosa para o sangue e tecidos. Seu 
armazenamento se dá, na maior parte, no fígado, na medula óssea e 
em outros tecidos. A vitamina B12 e o folato são críticos em relação à 
síntese do DNA, o que, por sua vez, afeta a maturação dos eritrócitos. 
Também é necessária para a formação e manutenção da bainha da 
mielina. Tendo em vista que a síntese da cobalamina pelas bactérias 
intestinais é insuficiente, deve-se prover a dieta através de suas fontes 
dietéticas. Tradicionalmente a deficiência de vitamina B12 tem sido 
associada com anemia perniciosa, uma condição caracterizada por 
células sanguíneas grandes de formação pobre e pela desmielinização 
da bainha de células nervosas. Pesquisas atuais associam a deficiência 
de cobalamina com o risco aumentado de aterosclerose e de doenças 
neurodegenerativas. Apontam, ainda, que esta deficiência é parti-
cularmente prevalente entre a população de idosos e recomendam 
sua suplementação em 50mg/dia, no mínimo. Uma revisão sobre a 
doença de Alzheimer relatou que alguns estudos sugerem que uma alta 
admissão de vitaminas, entre elas a cobalamina, reduziu o risco para 
este mal. No entanto, baseada em diferentes estudos, não foi possível 
chegar-se a conclusões definitivas, ou recomendações. Pesquisado-
res relataram que pacientes com depressão apresentavam condições 
anormais de vitamina B12, enquanto que os dados epidemiológicos do 
Women’s Health and Aging Study (Estados Unidos) sugeriram que um 
risco duplicado de depressão severa estava associado com a deficiência 
desta vitamina. Todavia, um estudo randomizado controlado por pla-
cebo, em três meses, de 140 indivíduos deficientes em vitamina B12, 
avaliados por um aumento de ácido metil-malônico no plasma, não 
encontrou melhoras na função cognitiva o nos sintomas de depressão 
após a suplementação com a vitamina.

Vitamina C [vitamin C, v. ácido ascórbico] – A vitamina C, ou ácido 
L-ascórbico, é um antioxidante solúvel em água, amplamente distri-
buída em frutas e vegetais. A vitamina C protege o colesterol LDL 
da oxidação mediada por homocisteína via ácido dehidroascórbico 
(DHA). A homocisteína, um aminoácido aterogênico, parece promover 
a oxidação ferro-dependente do LDL. Portanto, a vitamina C tem um 
papel importante na prevenção de doença cardiovascular. Pesquisa-
dores confirmaram o efeito cardioprotetor destacado da vitamina C 

em miocárdio isquêmico. Os resultados apontaram para o potencial 
terapêutico do DHA, a forma oxidada da vitamina C, cuja ação inibiu 
danos por hipóxia (baixos níveis de oxigênio) induzida e diminuiu 
apoptose. Um recente estudo demonstrou que os benefícios microvas-
culares da vitamina C em pacientes sépticos podem ser devidos à sua 
inibição de sintase nítrica-óxida induzível (iNOS). Diversos estudos 
epidemiológicos asseguram a função protetora dos antioxidantes em 
frutas e vegetais contra o câncer. Dos principais antioxidantes em 
frutas e vegetais, a vitamina C já foi noticiada para prevenir doenças 
crônicas mediadas por estresse oxidativo, inclusive câncer, doença 
cardiovascular, hipertensão, infarto e doenças neurodegenerativas. 
O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) e o 
NCI (Instituto Nacional do Câncer norte-americano) recomendam 
um consumo mínimo de 5 porções diárias de frutas e vegetais para a 
prevenção contra o câncer. Com base nesta recomendação, poderiam 
ser consumidas entre 200 e 280mg de vitamina C. Entretanto, certos 
resultados conflitantes têm sido obtidos em relação aos benefícios 
desta vitamina na prevenção do câncer, sugerindo que outros antioxi- 
dantes presentes nas frutas e nos vegetais, como os flavonóides, 
seriam primariamente responsáveis pelos efeitos quimiopreventivos 
observados. Certos estudos recomendam, inclusive, a necessidade 
de se reduzir a admissão de ácido ascórbico em pacientes que estão 
se submetendo a quimioterapia para tumores. Uma pesquisa recente 
relatou que a combinação das vitaminas C e K3 (menadiona) matou 
efetivamente células de câncer por um novo tipo de morte de células 
cancerosas, denominado autoesquize (autoschizis em inglês), que é 
por uma redução no tamanho das células que ocorre devido à perda de 
citoplasma por meio de auto-excisão (a célula se divide em aberto) sem 
a perda de organelas celulares. Os pesquisadores propuseram que as 
vitaminas C e K3 sejam consideradas como coadjuvantes para a terapia 
do câncer. Outro estudo relatou que a administração de, no mínimo, 
100g de ácido L-ascórbico induziu apoptose em células de leucemia 
mielóide aguda, provando assim benefícios aos pacientes desta doença.

Vitamina d [vitamin D] – A vitamina D consiste de uma família 
de secosteróides que se diferenciam pela estrutura de suas cadeias 
laterais. O principal, a vitamina D3 (colecalciferol), é inativo em sua 
forma biológica, porém é metabolizado para a forma ativa, que desem-
penha uma função crucial no cálcio e na homeostase óssea. Diversas 
pesquisas demonstraram que esta forma ativa da vitamina D previne 
o crescimento de muitas células neoplásicas no câncer de próstata, no 
câncer de mama, em osteosarcoma e no carcinoma de cólon, porém se 
uso na prevenção de câncer é limitado por sua atividade calcêmica. Os 
níveis necessários para suprimir o crescimento de células neoplásicas 
poderiam causar hipercalcemia e morte. Diversos análogos à vitami-
na D3 foram desenvolvidos para reduzir a atividade calcêmica, sem 
comprometer a atividade antiproliferativa, para superar tal problema. 
A vitamina D pode ser encontrada naturalmente em óleo de fígado de 
bacalhau, substitutos do ovo, peixes (atum, cavala, salmão, sardinhas), 
leite fortificado e sintetizada no corpo pela exposição à luz solar. A 
ingestão de vitamina D apresenta benefícios para diversas condições, 
entre as quais, crianças que vivem em lugares com baixa incidência 
de luz solar, indivíduos que precisam de ingestão nutricional comple-
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VITAMINA E xESTOSPONGINA

mentar, pessoas com mais de 55 anos que recebem pouca luz do sol, 
mulheres grávidas ou lactantes, tóxico-dependentes ou sob estresse 
prolongado, pacientes com fibrose cística ou que sofreram de remoção 
parcial do trato intestinal, indivíduos de pele escura, recém-nascidos 
em amamentação e vegetarianos veganos. Os sintomas de sua defi- 
ciência incluem a dor óssea e a sensibilidade e fraqueza muscular. Em 
crianças pode ocorrer o raquitismo, condição na qual os ossos perdem 
o cálcio, tornando-se frágeis e curvados. 

Vitamina e [vitamin E, v. tocoferóis] – A vitamina E é uma mis-
tura de vitaminas lipossolúveis classificada como tocoferóis ou 
tocotrienóis. Quatro isômeros diferentes são reconhecidos com base 
no número e na posição dos grupos metílicos na estrutura anelar, 
sendo designados como α (alfa), β (beta), γ (gama) e δ (delta).  
Enquanto os tocoferóis estão amplamente distribuídos em alimentos, 
os tocotrienóis são encontrados penas num limitado número de ali-
mentos, como o óleo de palma. O principal tocoferol em alimentos 
mamíferos é o α-tocoferol, seguido pelo δ-tocoferol. Ambos agem 
como antioxidantes através do grupo fenoxílico, interagindo com a 
eliminação de radicais livres. Há uma forte evidência epidemiológica 
entre os níveis elevados de tocoferol no sangue e a proteção contra 
o desenvolvimento de doença cardiovascular, câncer e demência. 
Uma extensa atenção tem sido dirigida ao α-tocoferol, no entanto, 
estudos recentes apontam para as funções antiinflamatórias, antineo- 
plásicas e natriuréticas, associadas ao γ-tocoferol. Uma pesquisa 
mostrou que a suplementação das vitaminas C e E melhoraram 
dramaticamente a condição de oxidação em pacientes submetidos 
à hemodiálise pela diminuição da formação de peróxidos lipídicos. 
Alguns pesquisadores propõem que uma suplementação crônica 
em alta dose de vitamina E administrada por via parenteral poderia 
fornecer uma estratégia efetiva para a prevenção ou tratamento da 
doença de Parkinson. Além de sua função como um antioxidante, 
diversas ações não antioxidantes foram destacadas para a vitamina 
E, entre as quais a inibição à proteína quinase C e à proliferação 
celular. Entre os diferentes isômeros da vitamina C, um recente 
estudo apontou o α-tocotrienol como exibindo o mais potente efei-
to neuroprotetor antiapoptótico nos neurônios do sistema nervoso 
central. Tais efeitos foram atribuídos à sua função não antioxidante 
e também poderiam explicar os efeitos benéficos da vitamina E, 
como o α-tocoferol, no tratamento da doença de Alzheimer. Uma 
vez que as desordens neurodegenerativas envolvem tanto o estresse 
oxidativo como a apoptose de neurônios, estes isômeros da vitamina 
E podem desempenhar uma função importante no tratamento dessas 
doenças. Estudos epidemiológicos e de intervenção examinando o 
possível papel da vitamina E na prevenção do câncer encontraram 
pouca ou nenhuma associação entre a incidência da doença e a  
admissão da vitamina. Enquanto a suplementação de vitamina E pode 
ser manipulada, ela é limitada pelo sistema hepático, o qual mantém 
os níveis nos tecidos e em circulação dentro de uma estreita faixa 
para prevenir tanto para a hiper quanto para a hipovitaminose. Uma 
nova classe de análogos à vitamina E, como o α-tocoferil succinato 
(α-TOS), foi identificada com agentes antineoplásicos efetivos com 
alta seletividade para células malignas e com baixa toxicidade. Nos 

alimentos, a vitamina E pode ser encontrada em amêndoas, aspargos, 
abacate, castanha-do-Pará, brócolis, óleo de canola, óleo/margarina 
de milho, óleo de algodão, cereais enriquecidos, avelãs, amendoim 
e no seu óleo, óleo/sementes de girassol, óleo de soja, espinafre, 
nozes, óleo/gérmen de trigo. Os sintomas da deficiência de vitamina 
E em crianças incluem irritabilidade, retenção de líquidos e anemia. 
Em adultos os sintomas podem incluir letargia, perda de equilíbrio 
e anemia. Pode, ainda, haver um aumento no risco de doenças car-
díacas, câncer e envelhecimento prematuro.

Vitamina h [vitamin H, v. biotina] – A vitamina H, também 
conhecida como biotina, ou, ainda, vitamina B7, é uma vitamina 
hidrossolúvel do complexo B, essencial para o crescimento e desen-
volvimento normais e saúde em geral. As bactérias nos intestinos 
produzem a biotina suficiente para o corpo, de forma que a maioria 
das pessoas não precisa de um suplemento adicional da vitamina H. 
A frequência da condição da biotina marginal não é conhecida, mas 
a incidência de baixos níveis de biotina circulante em indivíduos 
alcoólicos é maior do que na população em geral. Além disso, níveis 
relativamente baixos de biotina foram encontrados na urina ou no 
plasma de pacientes que tiveram uma gastrectomia parcial ou por 
outras condições como acloridria, pacientes queimados, epilépticos, 
idosos e atletas. Gravidez e lactação podem ser associadas com um 
aumento na demanda de biotina. A carência de biotina é relativamente 
rara e leve, e pode ser tratada com suplementação. Os diabéticos 
também podem se beneficiar com a suplementação de biotina. Tanto 
para os dependentes como para os não dependentes de insulina, a 
suplementação com biotina pode melhorar o controle de açúcar no 
sangue e ajudar a diminuir os níveis de glicose no sangue em jejum. 
Em alguns estudos a redução da glicemia de jejum foi superior a 
50%. A biotina também pode desempenhar um papel na prevenção 
da neuropatia frequentemente associada com diabetes, reduzindo 
a dormência e formigamento, associada com o controle fraco da 
glicose. Estudos em animais indicaram poucos, se tanto, os efeitos 
devido a doses tóxicas de biotina. Isso pode fornecer evidências de 
que animais e seres humanos podem tolerar doses de pelo menos uma 
ordem de grandeza maior do que cada uma de suas exigências nutri-
cionais. Não há relatos de casos de efeitos adversos em receber altas 
doses de vitamina H, especialmente quando usada no tratamento de 
distúrbios metabólicos que causam dermatite seborréica em crianças.

Vitamina K [vitamin K, v. menadiona] – A vitamina K, também 
chamada de fitonadiona, é uma família de vitaminas lipossolúveis 
com diversas funções biológicas importantes, onde se incluem a 
protrombina e outros fatores de coagulação sanguínea. Não é um 
composto simples, mas um grupo de quinonas baseado na sua fonte 
de origem. Por exemplo, as filoquinonas (vitamina K1) são encon-
tradas em plantas, melaquinonas (vitamina K2) são sintetizadas por 
bactérias, enquanto que formas sintéticas incluem a menadiona (K3). 
vegetais verdes e folhosos são boas fontes de vitamina K, que também 
é sintetizada no intestino delgado por bactérias. A presença de resí-
duos de ácido glutâmico na protrombina e em fatores de coagulação 
sanguínea (vII, IX e X) requer a vitamina K para sua carboxilação. 

Isto converte o ácido glutâmico em v-carboxiglutâmico, permitindo 
a ligação com o cálcio, um passo essencial no processo de coagulação 
do sangue. Além das suas importantes funções biológicas, pesquisas 
demonstraram que as vitaminas K1 e K2 podem inibir o crescimento de 
certas linhas celulares de hepatoma. Testes em animais comprovaram 
a eficácia 20 vezes maior de um análogo da vitamina K contra tais 
tipos de células. A menadiona tem sido usada junto a outros agentes 
quimioterápicos no tratamento de certos cânceres. Num recente estudo 
ficou demonstrado que o uso da vitamina C junto à vitamina K, numa 
proporção de 100:1, promoveu uma atividade antitumor sinergética, na 
qual as células do tumor foram mortas por um novo tipo de necrose, 
a autoesquize (autoschizis em inglês). A vitamina K é encontrada em 
diversos alimentos como alfafa, aspargos, brócolis, couve-de-Bruxelas, 
repolho, fígado, algas, espinafre e certos brotos de vegetais. Os sin-
tomas da deficiência de vitamina K podem ser descritos como um 
tempo de coagulação prolongado, sangramento fácil, e hematomas. 
Essa deficiência é rara em adultos e normalmente limitada a pessoas 
com distúrbios de absorção do fígado ou dos alimentos. No entanto, 
pode ocorrer em prematuros.

Vitaminas [vitamins, v. vitaminas individualmente e folato] – O 
estresse oxidativo é o principal contribuinte em muitas doenças crô-
nicas e degenerativas, como as doenças cardíaco coronarianas e as 
neurodegenerativas. Estas resultam dos danos biológicos aos lipídeos, 
proteínas e ácidos nucléicos, trazidos pela produção de espécies de 
oxigênios reativos. Para proteger o corpo destes efeitos deletérios 
das espécies de oxigênios reativos, estão presentes os antioxidantes 
endógenos, incluindo as vitaminas antioxidantes. Um estudo revisional 
assinalou, entretanto, que estudos em fumantes e em não fumantes 
revelaram que somente a vitamina A, e possivelmente a vitamina C, 
poderiam reduzir os danos oxidativos em lipídeos. Pesquisadores, 
numa revisão dos dados de uma série de importantes estudos rando-
mizados, foram incapazes de encontrar evidências para recomendar 
o α-tocoferol ou o β-caroteno como suplementação no tratamento de 
doença cardíaco coronarianas. Uma revisão de diversos testes ran-
domizados apontou que a suplementação com vitaminas e minerais 
melhorou a função imunológica de idosos. As vitaminas primárias 
envolvidas foram as vitaminas E, C, A e o β-caroteno. Diversos 
testes clínicos mostraram que um suplemento multivitamínico diário 
atenuou significativamente os sintomas de pessoas infectadas com o 
HIv, inclusive a sua progressão.

Vitex [vitex rotundifolia or beach vitex, Vitex rotundifolia] – É 
uma planta nativa da região do Pacífico, pertencente à família das 
Verbenaceae, usada tradicionalmente na Ásia para o tratamento de 
resfriados, cefaléias, enxaqueca e mialgia. Pesquisas apontam sua 
utilização para redução do desequilíbrio hormonal feminino, inclu-
sive na fase pré-menstrual. Pesquisadores isolaram um flavonóide, 
vitocarpina, que demonstrou atividade inibidora da proliferação de 
linfócitos e o do crescimento de certas células cancerígenas. Uma 
pesquisa posterior isolou três poli-metoxi-flavonóides da fruta da 
vitex, que exibiram inibição à proliferação de células de leucemia 
mielóide humanas por indução a apoptose.

Xantofilas [Xanthophills, v. carotenóides, luteína e zeaxantina] – 
Xantofilas são carotenóides oxigenados encontrados em plantas, 
caracterizadas pela cor amarela. As duas xantofilas mais importantes 
são a luteína e a zeaxantina. Diversas pesquisas sugerem as xantofilas 
como nutracêuticos importantes porque podem prevenir contra o 
câncer e a oxidação de lipídeos celulares.

Xantorrizol [Xanthorrhizol] – O xantorrizol, um composto sesqui-
terpenóide, é um dos maiores constituintes no rizoma de espécies 
da cúrcuma. Pesquisadores estabeleceram que o xantorrizol tem a 
atividade antibacteriana mais alta contra as espécies de Streptococ-
cus, responsáveis pelas cáries dentais. Tem sido utilizado como um 
medicamento popular para o tratamento de problemas reumáticos e 
estomacais. Pesquisas têm demonstrado que o xantorrizol pode ser 
utilizado como adjuvante em quimioterapias contra o câncer, pois 
atenua os efeitos colaterais de certas drogas, como por exemplo a 
cisplatina, melhorando de forma significativa a terapia.

Xestospongina [Xestospongin] – As xestosponginas são um grupo 
de bis-1-oxa-quinolizidinas macrocíclicas isoladas de uma esponja 
australiana da espécie Xestospongi. Elas provaram ser ferramentas 
valiosas para o estudo da farmacologia molecular dos receptores 
mio-inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) nas preparações com células 
intactas. Entre elas, a xestospongina C é a antagonista mais potente 

x 
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do IP3. As propriedades vasodilatadoras das xestosponginas foram 
reconhecidas pela primeira vez há cerca de 20 anos e pesquisas 
subseqüentes têm racionalizado estas propriedades em relação à 
vasculatura. Outro estudo sugeriu a xestospongina C como uma pos-
sível terapia nova para tratar a superatividade do detrusor (músculo 
liso localizado na bexiga urinária, responsável pela contração no 
ato da micção), que conduz à incontinência urinária. Uma pesquisa 
anterior sugeriu que o potencial anti-hipertensivo poderia conduzir  
à síntese e à avaliação farmacológica de análogos das xestospongi-
nas. O óxido nítrico é um mediador de diversas funções fisiológicas, 
sendo considerado como uma molécula mensageira. A xestospongina 
D provou possuir uma significativa inibição à atividade sintase 
óxido-nítrica (NOS), o que pode explicar sua toxicidade devido ao 
comprometimento na neurotransmissão.

Xilooligossacarídeos [Xilooligosaccharides] – São oligômeros de 
açúcar compostos por unidades de xilose, encontrados naturalmente 
em brotos de bambu, frutas, vegetais, leite e mel. São extremamente 
estáveis em comparação aos frutooligossacarídeos não digestíveis 
e têm sido utilizados em produtos farmacêuticos, formulações de 
rações, na agricultura e em alimentos. As propriedades saudáveis 
primárias dos xilooligossacarídeos estão relacionadas ao seu efeito 
sobre a flora gastrintestinal. Os xilooligossacarídeos melhoram o 
crescimento das Bifidobacterium spp no trato gastrintestinal, bem 
como aumentam a produção de ácidos graxos de cadeia curta, 
caracterizando-se como prebióticos, que proporcionam inúmeros 
benefícios saudáveis de grande importância. Uma publicação de 
2.004 relatou pela primeira vez o efeito dos xilooligossacarídeos do 
bambu sobre a viabilidade de células leucêmicas, obtido por uma 
fração composta por xilose, xilooligossacarídeos e lignina. Yacon [Yacon, Smallanthus sonchifolius, v. frutooligossacarídeos] 

– Yacon, também conhecido como batata-yacon, é um membro da 
família do girassol (Compositae ou Asteraceae), uma planta her-
bácea perene, originária da região andina (do norte da Argentina 
ao sul da Colômbia), cultivado, entretanto por outros países, como 
Brasil e Japão. O yacon produz raízes tuberosas com um sabor 
agradável, levemente adocicado, são comidas cruas como uma 
fruta. Devido à sua suculência, as raízes são tradicionalmente uti-
lizadas pela população rural como um refresco durante trabalho de 
campo, ou, ocasionalmente, para o rejuvenescimento da pele e nos 
tratamentos dos distúrbios intestinais, renais e hepáticos. Também 
é usado como oferenda em festividades religiosas pela população 
andina. As raízes contêm principalmente água e carboidratos. Entre 
40 e 70% da matéria seca das raízes consiste de oligofrutose e de 
15 a 40% de açúcares simples (sacarose, frutose e glicose). Ou-
tros nutrientes se apresentam em baixos teores, exceto o potássio. 
Devido ao fato de contribuir com poucas calorias ao organismo e 
de não elevar a glicose no sangue, o yacon tem seu consumo reco-
mendado para diabéticos e indivíduos com obesidade. É, também, 
um alimento prebiótico por frutooligossacarídeos e conter fibras 
solúveis. Estudos em animais indicaram que o consumo do yacon 
pode promover uma melhor absorção de cálcio, reduzir os níveis 
de colesterol, fortalecer o sistema imunológico e reduzir lesões 
causadas por câncer no cólon. Além das raízes, as folhas também 

contêm polifenóis com atividades antioxidantes, cujo extrato tem 
sido usado em testes com animais para a redução do açúcar no 
sangue de diabéticos e não diabéticos. 

Tabela 59 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal báSiCa dO 
YaCOn CRU (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 85 ~ 90
Energia kcal 14 ~ 22
Proteína g 0,10 ~ 0,50
Açúcares simples* g 1,50 ~ 4,00
Frutooligossacarídeos g 6,00 ~ 12,0
Cálcio mg 6,00 ~ 13,00
Potássio mg 185,0 ~ 295,0

(*) Inclui glicose, frutose e sacarose.
Fonte: Yacon - Fact Sheet. International Potato Center (CIP) Lima, Peru ( 2004)

Yucca [Yucca, Yucca periculosa, Yucca schidigera] – As espé-
cies de yucca, pertencentes à família das Agavaceae, crescem 
principalmente em regiões áridas. Destas, a espécie Yucca 
periculosa é uma árvore encontrada nas regiões semi-áridas do 
México, cujos estudos a respeito de seus constituintes revelaram 
que os estilbenos isolados de sua casca têm pouca relevância 
no interesse medicinal. Por outro lado, estudos indicaram que 
a espécie Yucca schidigera continha o mais elevado conteúdo 
de saponinas, sendo que o seu suco condensado é largamente 
utilizado como alimento, cosméticos e aditivos farmacêuticos. 
Diversos compostos fenólicos foram identificados no extrato 
metanólico da casca da Y. schidigera, entre eles o yucaaol e 
uma porção estilbênica, proximamente relacionada ao resvera-
trol. Subsequentemente, foi relatado que o yaccaol A-C exibia 
atividades antiplaquetária e antiinflamatória, sugerindo assim 
sua utilização junto ao resveratrol para o controle de processos 
inflamatórios.

y z 
Zeaxantina [Zeaxanthin] – A zeaxantina, um carotenóide hi-
droxilado, é uma xantofila importante dos alimentos vegetais, 
que, com a luteína, é encontrada no pigmento macular da retina 
central do olho, responsável pela coloração amarela. A maioria 
das zeaxantinas e luteínas dietéticas (78%) é obtida de certos 
vegetais como o espinafre e a pimenta laranja, embora podem 
ser encontradas também na gema do ovo. A importância do pig-
mento macular é a sua proteção contra maculopatia relacionada à  
velhice, uma das maiores causas de cegueira nos países oci-
dentais. Estudos indicaram que dietas modificadas com su-
plementação de zeaxantina e luteína, antioxidantes poderosos, 
promoveram um aumento ou melhoria na densidade do pigmento 
macular ótico. Pesquisadores demonstraram que a zeaxantina, na 
presença de ácido ascórbico e de α-tocoferol, melhorou signifi-
cativamente a resistência ao estresse oxidativo por foto-indução.

Zerumbona [Zerumbone] – É um sesquiterpeno obtido de 
uma planta da família do gengibre, a Zingiber zerumbet Smith, 
originária do sudeste asiático. Os rizomas desta planta têm sido 
usados como antiinflamatórios, enquanto que seus brotos e inflo-
rescências como condimentos. Estudos dos rizomas apresenta-
ram que eles podem suprimir os agentes promotores de tumores 
e trabalhos posteriores mostraram que a zerumbona suprimiu 
carcinogêneses em diversos modelos diferentes com animais. 
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A zerumbona também induziu apoptose em linhas celulares 
de adenocarcinoma colônicas humanas. Um análogo estrutural 
da zerumbona, o α-humeleno, aponta para a importância deste 
grupo nas propriedades antiinflamatórias e quimiopreventivas 
deste nutracêutico. Um estudo com animais mostrou que a 
zerumbona dietética reduziu o desenvolvimento do câncer de 
cólon induzido através de uma diminuição significativa nos focos 
de criptas aberrantes. Portanto, a zerumbona aparenta possuir 
fortes propriedades quimiopreventivas, resultantes da supres-
são da expressão de ciclooxigenase (COX-2) e proliferação da 
mucosa colônica e indução de enzimas de desintoxicação fase 
II. Uma pesquisa posterior sobre o potencial da zerumbona, 
como um agente quimiopreventivo promissor contra o câncer de 
cólon e de pele, confirmou sua capacidade de reduzir o estresse 
oxidativo pela indução de antioxidantes endógenos, como as 
enzimas fase II.

Zimbro [Juniper, Juniperus communis L.] – O zimbro é uma 
planta conífera, um tipo de cipreste, pertencente à família das 
Cupressaceae, distribuído largamente nas regiões do hemisfé-
rio norte. As bagas do zimbro são utilizadas como tempero em 
diversas especialidades culinárias e como aroma primário em 
bebidas como o gin e a cerveja. Na medicina popular o zimbro 
tem sido usado para o tratamento da diabetes, asma e dores ciá-
ticas. Os nativos norte-americanos usavam as bagas do zimbro 
como contraceptivo feminino. A homeopatia recomenda sua 
utilização para diversas condições devido as suas propriedades 
diurética, antirreumática, anti-séptica, emenagoga, estomática, 
carminativa, rubefaciente e tônica sudorífica. Externamente é 
indicado como um antiparasitário.

Zinco [Zinc] – O zinco é considerado um oligoelemento de 
significativa importância, visto que sua ação bioquímica é con-
siderável: ele está presente em mais de 100 enzimas; intervém 
no funcionamento de certos hormônios; é indispensável à sín-
tese das proteínas, à reprodução e ao funcionamento normal do 
sistema imunitário. É encontrado em todos os órgãos, mas sua 
concentração é particularmente elevada no pâncreas, no fígado, 
na pele e nos fâneros. No sangue, ele está ligado às proteínas e 
aos aminoácidos. Regulamenta o funcionamento do metabolismo 
de proteínas e lipídios. O zinco participa na formação da insulina, 
estabiliza a membrana celular, regulando a atividade da próstata, 
assegurando a fertilidade masculina, promove o crescimento de 
tecidos, especialmente o cabelo, substitui a toxicidade do cádmio, 

chumbo e mercúrio e é responsável pelo transporte e absorção de 
vitamina A. Os alimentos especialmente ricos em zinco incluem 
carne de bovino, arroz e trigo, legumes, gergelim, sementes de 
girassol, sementes de abóbora, farelo e gérmen de trigo, centeio e 
frutos do mar. O organismo aproveita unicamente de 5 a 10% do 
zinco contido na alimentação. O estudo de sua biodisponibilidade 
é importante, pois há certas substâncias existentes na alimentação 
que modificam sua absorção. Os fitatos, que são encontrados em 
grande número de alimentos vegetais, entre os quais as fibras, 
inibem a absorção do zinco. Outros agentes quelantes do zinco 
são o álcool, os taninos, certos antibióticos e os contraceptivos 
orais. Entre os distúrbios endócrinos imputados à carência de 
zinco, pode-se citar o desenvolvimento insuficiente das gônadas. 
É provável que o zinco exerça um papel em certas esterilidades 
e impotências masculinas. Notam-se também anomalias na 
regulação da tireóide nos indivíduos que apresentam uma taxa 
de zinco plasmático anormalmente baixa. Outra consequência 
da carência de zinco é a aguesia (diminuição do gosto ou sua 
percepção anormal) e diminuição do odor. É um sintoma que 
se encontra freqüentemente nos que receberam diálise renal, e 
que desaparece após a administração de zinco. Estudos recentes 
concluíram que a carência de zinco produz modificações impor-
tantes no metabolismo dos ácidos graxos e poderia, portanto, 
constituir-se num fator de risco em matéria de aterosclerose. 
Assim, se entrevê que o zinco poderia ser administrado como 
terapêutico em numerosas afecções como cicatrização lenta 
de feridas, acne, úlceras, retardo do crescimento, esterilidade, 
assim como no diabetes e estados pré-diabéticos. Com efeito, 
foi demonstrado que o zinco exerce uma influência sobre a 
regulação da glicemia  e também sobre a secreção da insulina. 
Só recentemente foi reconhecida a importância do zinco nos 
fenômenos imunitários e hoje ele é considerado como um dos 
melhores estimuladores do sistema imunológico. A carência de 
zinco, segundo alguns autores, provocaria diminuição da defesa 
imunitária (contra vírus, notadamente o da herpes) e devido a 
estes distúrbios de imunidade, poderia favorecer certos tipos 
de neoplasias. A suplementação terapêutica de zinco tem se 
mostrado promissora em pacientes com a doença de Wilson 
(doença congênita ligada ao metabolismo do cobre), reduzindo a 
absorção do cobre, cujo excesso é o responsável pelos sintomas 
desta doença. Foi demonstrado, ainda, que o zinco exerce um 
papel na atividade dos glóbulos brancos produtores de anticorpos 
e de outras células fagocitárias e que o déficit seletivo de zinco 
induz numerosas alterações no sistema imunitário.


