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GLOSSÁRIO 
DOS FUNCIONAIS: 
DÉCIMO-PRIMeIRO 
FASCÍCULO

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

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 será 
composta por 11 fascículos, os quais irão acompanhar as 
edições especiais Funcionais & Nutracêuticos publicadas 
na revista Aditivos & Ingredientes. No decorrer 
da publicação da obra será 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.
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APRESENTAÇÃO: PORTUGUÊS [INGLÊS, LATIM]

 ShImejI-preto

Sésamo [Sesame, Sesamum indicum L.] – Sésamo ou gergelim 
é uma cultura de oleaginosas importante na Índia, Sudão, China 
e Burma, tendo sido usado como óleo curativo por milhares de 
anos. As sementes possuem um conteúdo maior de óleo e menor 
de proteína que a soja, com o conteúdo de óleo variando entre 
46 e 52%, e o conteúdo protéico variando entre 19,8 e 24,2%. A 
composição de ácidos graxos nas sementes do sésamo é: oléico 
(40,4 a 44,9%), linoléico (37,7 a 43,4%), palmítico (9,1 a 9,8%) 
e esteárico (4,8 a 6,1%). o mecanismo pelo qual uma dieta 
contendo 24% de óleo de sésamo reduz os níveis do colesterol 
no fígado, do colesterol LDL no fígado e os lipídeos no fígado 
não são conhecidos, porém o alto grau de insaturação (85%) do 
óleo de sésamo e a presença do ácido linoléico podem ser fatores 
importantes. O ácido linoléico também é conhecido por possuir 
atividades antineoplásticas. As lignanas e seus glicosídeos, como 
dímero sesamol, sesamina, sesamolina, triglicosídeo sesaminol 
e diclicosídeo sesaminol, isolados do extrato metanólico de 
sésamo mostraram alta capacidade na eliminação de radicais 
livres. pesquisas demonstraram as atividades antioxidantes do 
sesamol, que promoveu fitoproteção potente aos linfócitos contra 
a radiação UVB. estudo com animais sugeriram que o óleo de 
sésamo poderia ser usado como um antioxidante potente para 
reduzir o estresse oxidativo após o início de sépsia em ratos. 
Estudos sobre o efeito de oxidantes em tumores e células endo-
teliais vasculares demonstraram preliminarmente que o sesamol 
isolado possui marcante citotoxicidade.

Shiitake [Shiitake, Lentinula edodes, v. cogumelos] – É o nome 
no idioma japonês para o cogumelo comestível que ocupa o 
segundo lugar em cultivo mundial. pertencente à família dos 
Marasmiaceae, sua utilização remonta a séculos, havendo 
registros na China que datam de mil anos. Originado a partir 
de materiais vegetais em decomposição, é tido na medicina 
chinesa como um importante suplemento alimentar com ati-
vidades nos sistemas circulatório e respiratório. No mercado 
é encontrado tanto na forma desidratada como in natura, 
largamente usado na culinária oriental, com consumo cres-
cente no ocidente. Pesquisas recentes indicam que o shiitake 
pode estimular o sistema imunológico e reduzir a agregação 
plaquetária, assim como possui propriedades antibacterianas e 
antivirais, possivelmente através de agentes antivirais conhe-
cidos como inibidores de proteases. Um dos compostos ativos 
mais largamente estudados na atualidade é a lentinana, uma 
β-glucana, que tem sido usada em diversos países como um 
agente anticâncer. estudos clínicos têm associado à lentinana 
com uma taxa de sobrevivência mais alta, melhor qualidade 
de vida e menor reincidência do câncer. o Departamento de 
Alimentos e Drogas da Coréia aprovou há dez anos o extrato 
do micélio de shiitake para a proteção e como adjuvante na 
recuperação do fígado prejudicado por substâncias como o 
álcool. Uma notícia recente dá conta que o conteúdo de vita-
mina D no shiitake aumenta significativamente após uma breve 
exposição à luz solar ou a raios ultravioleta.

Tabela 49 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal da 
SemenTe de SéSamO SeCa  (PORçãO de 100G)
nutrientes Unidade Quantidade
Água g 4,690
Energia kcal 573,0
Proteína g 17,73
Lípides totais (gordura) g 49,67
Cinzas g 4,450
Carboidratos, por diferença g 23,45
Fibra dietética total g 11,80
Açúcares totais g 0,300
Cálcio mg 975,0
Ferro mg 14,55
magnésio mg 351,0
Fósforo mg 629,0
Potássio mg 468,0
Sódio mg 11,00
Zinco mg 7,750
Cobre mg 4,082
manganês mg 2,460
Selênio mcg 34,40
Vitamina B1 mg 0,791
Vitamina B2 mg 0,247
Vitamina B3 mg 4,515
Vitamina B5 mg 0,050
Vitamina B6 mg 0,790
Vitamina B9 (folato total) mcg 97,00
Colina, total mg 25,60
Vitamina e (alfa-tocoferol) mg 0,250
Ácidos graxos, total saturados g 6,957
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 18,76

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 21,77

Fitosteróis mg 714,0
Aminoácidos, totais g 20,10

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 22 (2009)

   Shimeji-preto [Oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, v. 
cogumelos] – É um fungo pertencente à família dos Pleu-
rotaceae, oriundo de madeira, produzido industrialmente 
para a indústria alimentícia em substratos de linho-celulose. 
Um estudo piloto demonstrou que o shimeji-preto suprimiu 
hipercolesterolemia induzida por dieta em ratos. O meca-
nismo responsável mostrou-se como sendo uma absorção 
reduzida de colesterol,  um aumento na excreção de colesterol 
plasmático e uma redução na produção e secreção de lipo-
proteínas de densidade muito baixa (VLDL). outro estudo 
de longo prazo, com ratos alimentados por dieta contendo 
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5% de shimeji-preto, mostrou uma significativa redução no 
colesterol sorológico e do fígado. pesquisadores isolaram uma 
lectina (poL) de shimeji-preto fresco através de procedimento 
simples, que exibiu uma potente atividade antitumor sobre a 
evolução de certas espécies de sarcoma e hepatoma.

Sho-saiko-to (SST) [Sho-saiko-to (SSt)] – É um dos princi-
pais representantes dos medicamentos na medicina tradicional 
japonesa, oriundo da China há mais de 1.500 anos, amplamente 

Tabela 49 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
ShiiTake deSidRaTadO (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 9,500
Energia kcal 296,0
Proteína g 9,580
Lípides totais (gordura) g 0,990
Cinzas g 4,560
Carboidratos, por diferença g 75,37
Fibra dietética total g 11,50
Açúcares totais g 2,210
Cálcio mg 11,00
Ferro mg 1,720
magnésio mg 132,0
Fósforo mg 294,0
Potássio mg 1.534
Sódio mg 13,00
Zinco mg 7,660
Cobre mg 5,165
manganês mg 1,176
Selênio mcg 46,10
Vitamina C (ácido ascórbico total) mg 3,500
Vitamina B1 mg 0,300
Vitamina B2 mg 1,270
Vitamina B3 mg 14,100
Vitamina B5 mg 21,88
Vitamina B6 mg 0,965
Vitamina B9 (folato total) mcg 163,0
Vitamina D (D2+D3) mcg 4,300
Colina mg 201,7
Vitamina D (D2 + D3) mcg 4,300
Vitamina D IU 172,0
Ácidos graxos, total saturados g 0,269
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,334

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,152

Aminoácidos, totais g 9,672
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 22 (2009)

Tabela 50 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
Shimeji-PReTO CRU  (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 89,18
Energia kcal 33,00
Proteína g 3,310
Lípides totais (gordura) g 0,410
Cinzas g 1,010
Carboidratos, por diferença g 6,090
Fibra dietética total g 2,300
Açúcares totais g 1,110
Cálcio mg 3,000
Ferro mg 1,330
magnésio mg 18,00
Fósforo mg 120,0
Potássio mg 420,0
Sódio mg 18,00
Zinco mg 0,770
Cobre mg 0,244
manganês mg 0,113
Selênio mcg 2,600
Vitamina B1 (tiamina) mg 0,125
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,349
Vitamina B3 (niacina) mg 4,956
Vitamina B5 (ácido pantotênico) mg 1,294
Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,110
Folato total mcg 27,00
Colina, total mg 48,70
Betaína mg 12,10

Vitamina A (retinol), rAe mcg_
RAE 2,000

Beta-caroteno mcg 29,00
Vitamina A (retinol), IU IU 48,00
Vitamina D (calciferol) mcg 0,900
Vitamina D (calciferol) IU 36,00
Ácidos graxos, total saturados g 0,020
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,010

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,040

Aminoácidos, totais g 2,100
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 22 (2009)

utilizado no tratamento de hepatite crônica e cirrose. Diversos 
estudos experimentais e clínicos têm demonstrado os vários 
efeitos farmacológicos do SSt. o SSt é uma mistura formu-
lada a partir de ervas medicinais preparadas por extração em 
água quente de sete materiais crus. Os principais compostos 
encontrados nesta fórmula compreendem baicalina, wogonina-
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7-O-glucuronide, liquiritina (e suas três agliconas), liquiritina 
apioside, glicirrizina, saikossaponina b1, saikossaponina b2, 
ginsenoside rg1, ginsenoside rb1, (6)-gingerol, (6)-shogaol e 
arginina, os quais possuem várias ações farmacológicas e são 
responsáveis pelas propriedades do SSt. estudos prospectivos 
demonstraram que o SSt atua de forma quimiopreventiva no 
desenvolvimento de carcinomas hepatocelulares em pacientes 
cirróticos. experimentos em animais mostraram que o SSt 
exibiu propriedades anticarcinogênicas, bem como inibiu 
hepatocarcinogênese química e suprimiu a proliferação de 
células hepatômicas pela indução de apoptose. 

Simbióticos [Symbiotics, v. prebióticos, probióticos] – os 
prebióticos, usualmente polissacarídeos, exibem uma potente 
atividade biológica e a sua ingestão tem demonstrado reduzir 
a taxa de infecção e restabelecer a saúde em pacientes doentes 
e pós-operados. os probióticos são bactérias que reduzem 
ou eliminam microorganismos potencialmente patogênicos, 
bem como várias toxinas, mutágenos e carcinógenos. eles 
modulam os mecanismos de defesa imune inato e adaptativo, 
promovem apoptose e liberam muitos nutrientes, antioxidan-
tes, crescimento, coagulação e outros fatores necessários a 
uma recuperação. os simbióticos são uma combinação de 
prebióticos e probióticos e são assim denominados desde 
que possuam um efeito superior em doenças intestinais sobre 
os prebióticos e probióticos isoladamente. tratamentos com 
simbióticos demonstraram significativa contribuição no tra-
tamento de pancreatite severa aguda, hepatite crônica e em 
transplantes de fígado. Também são relatados como alternati-
va à lactulose para o gerenciamento de encefalopatia hepática 
mínima em pacientes com cirrose. Pesquisadores demons-
traram que a suplementação com simbióticos em ratos com 
carcinogênese modulou primariamente as funções imunes 
na placa de Peyer, com uma redução no número de tumores 
de cólon. outra evidência das propriedades preventivas ao 
câncer dos prebióticos e dos probióticos deriva de estudos nas 
atividades de enzimas fecais em animais e humanos, inibição 
da genotoxicidade de carcinógenos conhecidos in vitro e in 
vivo, supressão de lesões e tumores preneoplásticos induzidos 
por carcinógenos em animais de laboratório. o tratamento 
com simbióticos em pacientes com enterocolite refratária 
do intestino delgado também foi promissor, pois melhorou 
a flora bacteriana intestinal, aumentou os ácidos graxo de 
cadeia curta nas fezes e acelerou o ganho de peso corporal.

Sitostanol [Sitostanol, v. fitosteróis] – É o derivado saturado 
do esterol vegetal β–sitosterol, um componente dietético 
natural com propriedades redutoras de colesterol sérico. No 
entanto, ele não é encontrado em quantidades significativas 
em vegetais, mas compreende até 20 por cento dos fitosteróis 
extraídos de óleo superior. A redução do colesterol sérico por 
esteróis vegetais pode ser considerada como o resultado de 
uma inibição da absorção do colesterol no intestino delgado, 

embora o aumento da excreção de ácidos biliares também tem 
sido sugerido. Relato recente indica que sitostanol não esteri-
ficado é mais eficiente na inibição da absorção do colesterol e 
na redução do colesterol LDL do que acetato e ésteres oleatos.

Sitosterol [Sitosterol, v. fitosteróis, sitostanol] – o sitosterol, 
ou o β-sitosterol, pertence à classe dos fitosteróis dietéticos. 
pesquisadores revisaram em 2003 e 2004 as diversas ativida-
des biológicas dos fitosteróis, como os efeitos antiinflamató-
rios, redução do colesterol, antimicrobianos, antibacterianos 
e antifúngicos. mais recentemente, foram estudadas as 
atividades antitumor e quimiopreventiva dos sitosteróis. Foi 
demonstrado neste estudo que o sitosterol inibiu o desen-
volvimento de cânceres de cólon e de mama, em diversos 
estágios de desenvolvimento de tumores, além disso inibiu 
a tumorigênese, a promoção de tumores e a indução de dife-
renciação celular. também inibiu eficientemente a invasão 
de células de tumores e metástases. os níveis circulatórios 
de β-sitosterol podem ser afetados por uma modificação na 
dieta. Desta forma, o β-sitosterol pode ser usado como um 
biomarcador orientador em estudos observacionais, ou como 
um indicador de tendência em estudos de prevenção ao câncer 
através de intervenções dietéticas.

S-metilmetano tiossulfinato [S-methylmethane thiosulfo-
nate] – É encontrado nos vegetais crucíferos como repolho, 
cebolas e couve-flor, e é formado a partir do seu precursor, o 
sulfóxido S-metil-L-cisteína. Um estudo realizado no final do 
século passado demonstrou que a administração combinada 
com S-metilmetano tiossulfinato, isolado da couve-flor, e “su-
lindac”, uma droga antiinflamatória não esteroidal, produziu 
efeitos inibidores no câncer de cólon induzido em ratos. esta 
combinação de componentes demonstrou-se mais eficiente 
que administração separada na inibição de adenomas.

Soja [Soybeans, Glycine max L. Merr.] – Um grande número 
de componentes contribui para as atividades biológicas diver-
sificadas da soja (família das Fabaceade): hormonal, imuno-
lógica, bacteriológica e efeitos digestivos. tais componentes 
compreendem as isoflavonas (genisteína, daidzeína, biocanina), 
saponinas, inibidor kunitz, inibidor Bowman-Birk, soyacis-
tatina, fitoestrógenos, produtos mailard, proteína hidrofóbica, 
alergênicos, lecitinas, rafinose, estaquiose e 2-pentil piridina. 
As isoflavonas da soja são reconhecidas com protetoras contra 
diferentes cânceres, doenças cardiovasculares e perda óssea. 
Diversos estudos têm demonstrado os efeitos das isoflavonas 
da soja em moléculas alvos específicas e vias sinalizadoras, 
na proliferação e diferenciação celulares, na regulação de ci-
clos celulares, apoptose, angiogênese, na adesão e migração 
celulares, metástase e na atividade de diferentes enzimas. As 
isoflavonas também são classificadas como fitoestrógenos 
com propriedades estrogênicas fracas. Estudos recentes de-
monstraram um efeito direto das saponinas da soja em células 
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cancerosas, o que conduziu à elucidação sobre a natureza 
dos constituintes da soja na proteção ao câncer. O inibidor 
Bowman-Birk, uma serina protease inibidora derivada da soja, 

Tabela 51 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal da 
SOja madURa CRUa (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 8,540
Energia kcal 446,0
Proteína g 36,49
Lípides totais (gordura) g 19,94
Cinzas g 4,870
Carboidratos, por diferença g 30,16
Fibra dietética total g 9,300
Açúcares totais g 7,330
Cálcio mg 277,0
Ferro mg 15,70
magnésio mg 280,0
Fósforo mg 704,0
Potássio mg 1.797
Sódio mg 2,000
Zinco mg 4,890
Cobre mg 1,658
manganês mg 2,517
Selênio mcg 17,80
Vitamina C (ácido ascórbico 
total) mg 6,000

Vitamina B1 (tiamina) mg 0,874
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,870
Vitamina B3 (niacina) mg 1,623
Vitamina B5 (ácido 
pantotênico) mg 0,793

Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,377
Folato total mcg 375,0
Colina, total mg 115,9

Vitamina A (retinol), rAe mcg_
RAE 1,000

Beta-caroteno mcg 13,00
Vitamina A (retinol), IU IU 22,00
Vitamina e (alfa-tocoferol) mg 0,850
Vitamina k (filoquinona) mcg 47,00
Ácidos graxos, total saturados g 2,884
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 4,404

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 1,255

Fitosteróis mg 161,0
Aminoácidos, totais g 43,00

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 22 (2009)

Soro de leite [Whey, v. α-lactalbumina, lactoferrina] – A fra-
ção de soro do leite bovino é uma fonte rica de imunomodu-
ladores, entre os quais a β-lactoglobulina, a α-lactoalbumina, 
a lactoferrina, a lactoperoxidase e fatores de crescimento 
de tecidos. Estudos com proteína concentrada do soro de 
leite (WpC) em dietas de animais demonstraram aumentos 
consideráveis no sistema imunológico através das respostas 
de anticorpos no trato intestinal de ratos. Esta capacidade 
de aumento na resposta imunológica com o uso de WpC na 

tem sido avaliada em ensaios clínicos recentes devido à sua ca-
pacidade em servir como um preventivo ao câncer ou como um 
agente antiinflamatório. o inibidor kunitz também apresentou 
inibição a processos de invasão celular através da supressão 
do ativador plasminógeno tipo uroquinase. Fórmulas infantis 
com soja são largamente utilizadas, porém poucos estudos têm 
avaliado sua segurança ou formas específicas de toxicidade a 
longo prazo, bem como os efeitos da genisteína e da daidzeí-
na nestas fórmulas, nos sistemas imunológicos e endócrinos. 
Além disso, existem inconsistências nos dados existentes, que 
apontam para a necessidade de mais estudos clínicos e epide-
miológicos. o óleo de soja é um dos óleos comestíveis mais 
amplamente utilizados no mundo. Ele contém 61% de gordura 
poliinsaturada e 24% de gordura monoinsaturada, sendo um 
entre poucos óleos vegetais que contém ácido linolênico (acima 
de 7%), um ácido graxo ω-3, conhecido por prevenir doenças 
cardiovasculares, bem como ácido linoléico (cerca de 54%), 
que é necessário a uma resposta imunológica normal. 

Sorgo [Sorghum, Sorghum vulgare pers. sorghum bicolor L. 
Moench] – pertencente à família das Poaceae, o sorgo é um dos 
vegetais mais cultivados no mundo, ficando atrás somente do 
trigo, do arroz, do milho e da cevada. ele pode ser considerado 
como um componente para as dietas de muitas pessoas sob a 
forma de pães ázimos, mingaus, bebidas maltadas e alimentos 
especiais. A cultivo também é usado para fornecer material de 
construção, tapume, forragem para os animais e para fabricação 
de vassouras. Nos estados Unidos, o grão de sorgo é utilizado 
principalmente para a alimentação animal e os caules e folhas 
verdes como silagem e pastagem. Uma comparação dos pa-
râmetros nutricionais e químicos de 10 variedades do sorgo 
mostrou componentes que abrangem lipídeos (2,70 ~ 3,75%), 
fibra natural (60,0 ~ 64,7%), proteína (9,01 ~ 11,43%), extrato 
não nitrogenado (77,65 ~ 83,07%), amido (60,5 ~ 64,2%), 
tanino (2,50 ~ 10,16mg/g) e calorias totais (380 ~ 4.000kcal). 
o sorgo é uma rica fonte de fitoquímicos, onde se incluem ta-
ninos, ácidos fenólicos, antocianinas, fitosteróis e policosanóis, 
elementos conhecidos por seus benefícios à saúde humana. As 
frações de sorgo possuem alta atividade antioxidante, compa-
rada à de outros cereais ou frutas. estudos epidemiológicos 
sugerem que o consumo do sorgo, em comparação ao de outros 
cereais, reduz o risco de certos tipos de câncer em humanos e 
promovem a saúde cardiovascular.
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Tabela 52 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
SORGO em GRãO CRU (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 9,200
Energia kcal 339,0
Proteína g 11,30
Lípides totais (gordura) g 3,300
Cinzas g 1,570
Carboidratos, por diferença g 74,63
Fibra dietética total g 6,300
Cálcio mg 28,00
Ferro mg 4,400
Fósforo mg 287,0
Potássio mg 550,0
Vitamina B1 (tiamina) mg 0,237
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,142
Vitamina B3 (niacina) mg 2,927
Ácidos graxos, total saturados g 0,457
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,993

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 1,370

Aminoácidos, totais g 10,82
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 21 (2008)

dieta de ratos pode ser aplicável para reforçar a pós-vacinação 
em humanos, especialmente em crianças e em idosos com 
imunidade prejudicada. Pesquisadores, utilizando uma fração 
de óleo de salmão, examinaram a atividade antioxidante de 
uma fração de alto peso molecular do soro de leite, obtendo 
resultados positivos, aparentemente devido à atividade eli-
minadora de radicais livres de outros aminoácidos presentes 
na proteína do soro de leite.

Spirulina [Spirulina, Arthrospira platensis, Arthrospira 
maxima] – Spirulina é um tipo de alga verde azulada, rica 
em proteínas, vitaminas, minerais e carotenóides. Contém 
nutrientes que incluem vitaminas do complexo B, β-caroteno, 
vitamina e, manganês, zinco, cobre, ferro, selênio e ácido 
γ-linolênico. estudos in vitro e em animais sugerem que a 
spirulina pode impulsionar o sistema imunológico, ajuda a 
proteger contra reações alérgicas, e tem propriedades antivi-
rais e anticancerígenas. No entanto, mais pesquisas são neces-
sárias para a comprovação dessas propriedades em humanos. 
A constituição da spirulina compreende 62% de aminoácidos, 
motivo pelo qual tem sido tradicionalmente utilizada como 
um suplemento nutricional. Estudos in vitro demonstraram 
que a spirulina promove um aumento no crescimento de 
Lactobacillus acidophilus e outros probióticos, bem como 

possui atividade antiinflamatória contra herpes, gripe e hIV. 
Um estudo controlado com placebo apontou uma redução no 
risco de lesão (leucoplasia) em indivíduos usuários de tabaco. 
evidências preliminares sugerem que a spirulina pode ajudar 
a proteger contra os danos do fígado e cirrose (insuficiência 
hepática) em pacientes com hepatite crônica.

Sulfato de condroitina [Chondroitin sulfate] – É um grupo 
de hétero-polissacarídeos que são componentes integrais de 
cartilagem articular. Tem sido utilizado no tratamento de 
osteoartrite, uma condição na qual mudanças destrutivas da 
junta osteoartrítica produz dores e incapacidade funcional. O 
sulfato de condroitina permite à cartilagem resistir ao estresse 
tênsil, promovendo resistência e elasticidade. pesquisadores 
concluíram que há um número suficiente de estudos sugerindo 
a eficácia de glucosamina, sulfato de condroitina e sulfato 
de colágeno tanto quanto a vista em tratamento sintomático 
de osteoartrite com o uso de drogas antiinflamatórias não 
esteroidais (NSAIDs).

Sulfato de glucosamina [Glucosamine sulfate] – É um com-
posto comumente utilizado no tratamento de osteoartrite. Um 
estudo de três anos, randomizado, controlado por placebo, 
duplo cego, com 202 pacientes com osteoartrite no joelho, 
mostrou que o tratamento com sulfato de glucosamina retar-
dou a progressão da doença. Pesquisadores demonstraram que 
a glucosamina inibiu significativamente a atividade do fator 
nuclear kapa-B (Nf-κB), bem como a translocação nuclear 
de proteínas envolvidas no processo inflamatório. 

Sulforafano [Sulforaphane] – É um isotiocianato de presença 
natural na maioria dos vegetais consumidos, com uma concen-
tração particularmente alta no brócolis (Brassica oleracea, var. 
Italica Plenck). É considerado o principal indutor de enzima 
fase II, presente nos extratos orgânicos solventes deste vegetal. 
A eficiência do sulforafano é baseada na indução de enzimas 
desintoxicantes hepáticas. Os resultados de determinados 
estudos sugerem que, além da ativação de enzimas desintoxi-
cantes, mecanismos específicos, como apoptose, também estão 
envolvidos na quimioprevenção de câncer com sulforafano 
associado. Resultados similares foram encontrados em células 
leucêmicas e células de melanoma humanas, cujos relatos re-
centes sugerem que o sulforafano pode parar células de câncer 
mamário humanas. Estudos com animais indicam potencial na 
prevenção de câncer de cólon. o sulforafano também tem sido 
apontado como um potente agente bactericida contra H. pylori 
intracelular e extracelular in vitro.

Swinholide [Swinholide] – os produtos marinhos naturais 
swinholide (A, B e C) isolados da esponja marinha Theonella 
swinhoei têm mostrado exibir potente citotoxicidade contra 
uma variedade de linhagens de células de carcinoma huma-
nas, bem como um amplo espectro de atividade antifúngica.
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Tangeretina [tangeretin] – É um derivado flavona presente 
na casca de frutas cítricas. Pesquisadores mostraram que a 
exposição de tangeretina em células inibiram as atividades 
de kinases 2 e 4 ciclina-dependentes em um modo dose-
dependente. Diversos estudos envolvendo células de car-
cinoma cólon-retal, de hepatoma e de carcinoma mamário 
foram examinados, encontrando-se atividades significativas 
de inibição ao desenvolvimento e proliferação. Um estudo 
com ratos lesionados pelo mal de Parkinson sugeriu que a 
tangeterina possui efeitos neuro-protetores.

Tangerina [Tangerine, Citrus reticulata, v. tangeretina] – É 
um membro da família de cítricos (Rutaceae) e, além da 
vitamina C, contém flavonas polimetoxilatadas, como tange-
retina e nobiletina, encontradas principalmente na casca de 
tangerinas e laranjas e, em menores quantidades, nos sucos 
destas frutas. estas flavonas têm demonstrado potencial na 
redução de colesterol e de triacilglicerol. As tangerinas são 
uma fonte rica em β-caroteno, folato e potássio. Assim como 
outras frutas cítricas, também contêm d-limoneno, um outro 
flavonóide. A nobiletina cítrica apresentou capacidade contra 
carcinogênese induzida em ratos. A β-criptoxantina, a prin-
cipal fonte de vitamina A, é um componente de quantidade 
significativa em tangerinas. pesquisadores demonstraram re-

t
centemente que a ingestão de frutas cítricas era inversamente 
associada ao risco de câncer prostático. Este risco declina 
com o aumento do consumo de α-caroteno, β-caroteno, 
β-criptoxantina, luteína e zeaxantina, todos encontrados na 
tangerina. Um estudo anterior isolou e identificou hesperidina, 
neohesperidina, nobiletina e tangeretina na casca da tangerina.

Taurina [Taurine] – A taurina é um aminoácido condicio-
nalmente essencial, cujo envolvimento em certos aspectos 
do desenvolvimento de mamíferos tem sido apresentado em 
estudos. A molécula contém um grupo ácido-sulfônico, ao 
invés da fração de ácido carboxílico, que não é incorporado 
em proteínas e é um dos mais abundantes aminoácidos livres 
em vários tecidos, como o músculo cardíaco e esquelético 
e o cérebro. Estudos com animais in vitro demonstraram 
que baixos níveis de taurina estão associados com diversas 
lesões patológicas, incluindo distúrbios cardiovasculares, 
degeneração da retina e retardo no crescimento. A taurina 
também está envolvida em cada atividade metabólica como 
conjugação do ácido biliar, desintoxicação, estabilização 
de membrana, osmo-regulação e modulação dos níveis de 
cálcio celular. Clinicamente a taurina tem sido utilizada no 
tratamento de doenças cardiovasculares, danos por reperfusão 
isquêmica, hipercolesterolemia, epilepsia e outros distúrbios, 
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Tabela 53 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal da 
TanGeRina CRUa  (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 85,17
Energia kcal 53,00
Proteína g 0,810
Lípides totais (gordura) g 0,310
Cinzas g 0,380
Carboidratos, por diferença g 13,34
Fibra dietética total g 1,800
Açúcares totais g 10,58
Cálcio mg 37,00
Ferro mg 0,150
magnésio mg 12,00
Fósforo mg 20,00
Potássio mg 166,0
Sódio mg 2,000
Zinco mg 0,070
Cobre mg 0,042
manganês mg 0,039
Selênio mcg 0,100
Vitamina C (ácido ascórbico 
total) mg 26,70

Vitamina B1 (tiamina) mg 0,058
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,036
Vitamina B3 (niacina) mg 0,376
Vitamina B5 (ácido pantotê-
nico) mg 0,216

Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,078
Folato total mcg 16,00
Colina, total mg 10,20
Betaína mg 0,100

Vitamina A (retinol), rAe mcg_
RAE 34,00

Beta-caroteno mcg 155,0
Alfa-caroteno mcg 101,0
Beta-criptoxantina mcg 407,0
Vitamina A (retinol), IU IU 34,00
Luteína + zeaxantina mcg 138,0
Vitamina e (alfa-tocoferol) mg 0,200
Ácidos graxos, total saturados g 0,039
Ácidos graxos, total monoin-
saturados g 0,060

Ácidos graxos, total poliinsa-
turados g 0,065

Aminoácidos, totais g 0,576
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 22 (2009)

degeneração macular, doença de Alzheimer, distúrbios hepá-
ticos, alcoolismo e fibrose cística. estudo recente com ratos 
portadores de doenças cardiovasculares induzidas sugere que 
a taurina pode ser benéfica no tratamento de insuficiência 
cardíaca. evidências atuais in vivo e in vitro apontaram que 
a taurina, através de sua capacidade de controlar a excitabi-
lidade sarcolemal e a contractilidade muscular, poderia ter 
efeitos benéficos em diversas disfunções musculares.

Teaflavinas [theaflavins] – São compostos específicos de 
polifenol de alto peso molecular resultantes de oxidação 
enzimática. todos os compostos fenólicos são altamente 
instáveis e são rapidamente transformados em diversos pro-
dutos de reação quando as células vegetais são danificadas 
(por exemplo, durante o processamento de alimentos). As 
teaflavinas (tFs) são pigmentos encontrados tanto no chá 
preto, quanto no chá oolong. Elas são formadas a partir das 
catequinas no estágio de fermentação, ou semi-fermentação, 
durante a manufatura dos chás preto ou oolong. As TFs têm 
recebido atenção especial como agentes protetores contra 
doença cardiovascular e câncer. Às tFs também são credita-
dos uma extensa gama de outros benefícios farmacológicos, 
onde se inclui anti-hipertensivo, antioxidativo, e hipolipidê-
mico. Pesquisadores demonstraram que as TFs presentes nos 
chás preto e oolong possuem pelo menos a mesma potência 
antioxidante das catequinas presentes no chá verde, e que a 
conversão de catequinas e teaflavinas durante a manufatura 
do chá preto não altera significativamente sua atividade eli-
minadora de radicais livres. Uma pesquisa demonstrou que 
as TFs têm efeitos inibidores em células de câncer mamário 
com resistência hormonal. Estes achados sugerem que as 
tFs do chá preto podem ser benéficas na quimioprevenção 
de tumores mamários hormônio-dependentes e representam 
um possível medicamento para superar a resistência hormonal 
de tumores mamários hormônio-dependentes. As teaflavinas 
tF2 e tF3 mostraram ser levemente mais potentes na indução 
de apoptose em células leucêmicas mielóides murinas, na 
redução de clonogenicidade (in vitro) e de tumorigenicidade 
(in vivo) destas células, representando-se como candidatas 
potenciais para o tratamento de certas formas de leucemia.

Tedanolide [tedanolide] – É um recém descoberto macro-
lídeo isolado a partir da esponja caribenha Tedania ignis 
(esponja-de-fogo), relatado por pesquisadores como um 
potente agente antitumor marinho. Testes em camundongos 
indicaram que o tedanolide aumentou o alcance de vida de 
animais implantados com leucemia linfocítica em cerca de 
23%. outras atividades do tedanolide na forma de extrato 
bruto podem compreender propriedades citotóxicas, antifún-
gicas e antibacterianas.

Teoperedina [theoperidin] – No final da última década do 
século passado, pesquisadores japoneses isolaram 5 metabó-
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litos bioativos novos a partir da esponja marinha Theonella 
swinhoei, os quais exibiram propriedades antifúngicas contra 
Saccharomyces cerevisie e provaram citotoxicidade contra 
células leucêmicas murinas. 

Terpenos [terpenes, v. monoterpenos] – os terpenos são 
solventes orgânicos, usualmente derivados de fontes naturais 
como frutas cítricas e árvores de pinho, principalmente como 
constituintes de óleos essenciais. muitos terpenos são hidro-
carbonetos, mas compostos contendo oxigênio, como alcoóis, 
aldeídos, ou cetonas (terpenóides), também são encontrados. 
Estudos in vitro e in vivo demonstraram que os terpenos têm 
atividades antibacterianas, antifúngicas e anticâncer. pineno, 
d-limoneno e turpentina são terpenos específicos usados em 
limpeza. o mentol, um monoterpeno (10 carbonos) isolado 
a partir de diversas hortelãs, é um aliviador tópico de dores 
e um antipirético. o borneol, um monoterpeno derivado do 
óleo de pinho, é usado como um desinfetante e desodorante. A 
cânfora é um outro monoterpeno usado como contra-irritante, 
expectorante e antiprurítico. o taxol, um diterpeno de valor 
medicinal, obtido a partir da casca do teixo do pacífico (Taxus 
brevifolia), é reconhecido como uma droga anticâncer desde 
1994. outros exemplos de monoterpenos são o nerol e o 
citral, enquanto que os sesquiterpenos incluem o nerolidol e 
o farnesol. Um exemplo de um diterpeno é o fitol, enquanto 
que o esqualeno e o caroteno são exemplos de triterpenos e 
tetraterpenos, respectivamente.

Tiamina [thiamin] – também denominada como vitamina 
B1, a tiamina é conhecida como a “vitamina da moral” em 
virtude de seus efeitos benéficos sobre o sistema nervoso e ati-
tude mental. Ela melhora a circulação, auxilia na formação do 
sangue, metabolismo de carboidratos e digestão; desempenha 
um papel fundamental na geração de energia, promove um 
bom tônus muscular, atua como um antioxidante, protegendo 
o corpo contra os efeitos degenerativos do envelhecimento; 
ajuda a prevenir a recorrência de aftas; ajuda manter um 
sistema nervoso saudável, evita a depressão, alivia a fadiga, 
otimiza o funcionamento do cérebro e o estado de alerta 
mental. Tem sido utilizada no tratamento de dormência nos 
membros superiores e inferiores, má circulação, insuficiência 
muscular, fraqueza, deficiência de memória, dificuldades 
respiratórias e irritabilidade. os alimentos ricos em tiamina 
são: ervilha, feijão, pão integral, fiambre, arroz integral, cereal 
integral, noz, fígado, rim, carne de porco, peixe, amendoim, 
legumes, linhaça, verduras amargas, gema de ovo, macarrão 
integral, beterraba, jaca, lingüiça e laranja.

Tiossulfinatos do alho [Alliumthiosulfinates, v. S-metil-
metano tiossulfinato] – estudos in vitro demonstraram que 
tanto o suco de alho quanto o de cebola inibiram agregação 
plaquetária em humanos. os compostos responsáveis foram 
formados pela ação alinase nos sulfóxidos S-alqu(en)il-L-

cisteína, produzindo ácido sulfênico, amônia e piruvato, 
formando então tiossulfinatos com o ácido sulfênico. outros 
sulfóxidos presentes no alho e na cebola também são con-
vertidos em tiossulfinatos. entre os tiossulfinatos avaliados 
quanto à capacidade de agregação plaquetária, destacam-se 
metil metano tiossulfinato, propil propano-tiossulfinato, 
2-propenil 2-propeno-tiossulfinato (alicina) e etil etano-
tiossulfinato. Apesar da constatação de que os efeitos dos 
tiossulfinatos não serem aditivos, o que dificulta prever o 
potencial antiplaquetário dos extratos de alho baseado em sua 
quantificação, determinados tiossultinatos, como etil etano-
tiossulfinato, metil metano-tiossulfinato e a alicina, provaram 
maior potência de inibição plaquetária quando comparados 
com concentrações equivalentes de aspirinas.

Tirsiferil 23-acetato [thyrsiferyl 23-acetate] – É um com-
posto citotóxico encontrado em algas marinhas vermelhas que 
inibe especificamente a proteína fosfatase 2A serina/treonina. 
Estudos demonstraram que este composto induziu morte 
rápida em diversas linhas de células leucêmicas, seguido por 
um processo típico de apoptose.

Tocoferóis [tocopherols, v. vitamina e] – Na natureza, a 
vitamina e ocorre em oito formas diferentes (α-, β-, γ- e 
Δ-tocoferóis e α-, β-, γ- e Δ-tocotrienóis), com atividades 
biológicas diversificadas. todas as formas estão presentes na 
dieta, como por exemplo o γ-tocoferol nos óleos de milho e 
de soja, tocotrienóis em grãos de cereais, farelos, algumas 
amêndoas e no óleo de palma. estudos epidemiológicos mos-
traram uma correlação inversa entre os eventos coronários 
agudos e o consumo dietético alto de vitamina e. Apesar do 
α-tocoferol ser o principal derivado de vitamina e na dieta, 
o γ-tocoferol mostrou possuir efeitos antioxidantes potentes, 
apresentando baixa concentração em pacientes com doen-
ças coronárias cardíacas. Testes com ratos demonstraram 
que uma mistura de tocoferóis rica em γ-tocoferol foi mais 
potente na redução da agregação plaquetária e na formação 
de trombose intra-arterial que o γ-tocoferol administrado de 
forma isolada. Pesquisadores argüiram recentemente que os 
tocoferóis e os tocotrienóis podem exercer efeitos benéficos 
diretamente no trato gastrintestinal e que seu retorno ao trato 
gastrintestinal belo fígado através da bile pode ser fisiologi-
camente vantajoso. tais efeitos podem incluir a ligação de 
ferro pró-oxidante, eliminação de nitrogênio reativo, clorina, 
espécies de oxigênio e, talvez, inibição de ciclooxigenases 
e lipooxigenases. 

Tomate [Tomato, Lycopersicon esculentum Mill., v. lico-
peno] – Originário das Américas Central e do Sul, o tomate 
é um fruto pertencente à família das Solanaceae, cultivado 
em praticamente o mundo todo. estudos epidemiológicos 
sugeriram que o alto consumo de tomate e de seus produtos 
pode proteger contra doenças cardiovasculares e reduzir 
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o risco de diversos tipos de cânceres, particularmente de 
próstata, de pulmão e do trato digestivo. Um dos meca-
nismos propostos é que os extratos de tomate inibem a 
agregação plaquetária. o carotenóide de maior abundância 
nos tomates é o licopeno, o qual aparenta ser responsável, 
em grande parte, pelos benefícios potenciais à saúde dos 
produtos do tomate, aparentemente, o principal responsá-
vel pela redução do risco de câncer de próstata. o licopeno 
pode agir como um antioxidante, melhorar a comunicação 
célula-a-célula e modular a progressão do ciclo celular. Os 
tomates também contêm folato, vitamina C, quantidades 
significativas de potássio, vitamina A, vitamina e e vários 
outros carotenóides e fitoquímicos, como os polifenóis, 
que também podem estar associados à redução no risco 
de câncer. Foi demonstrado recentemente que o suco de 
tomate é uma matéria-prima conveniente para a produção 
de suco probiótico por quatro bactérias lacto-ácidas (Lacto-
bacillus acidophilus LA39, Lactobacillus plantarum C3, 
Lactobacillus casei A4 e Lactobacillus delbrueckii D4). 
este suco pode servir com uma bebida saudável para 
indivíduos vegetarianos, ou para consumidores que são 
alérgicos a produtos lácteos.

Tabela 54 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal 
dO TOmaTe veRmelhO, madURO, CRU 

(PORçãO de 100G)
nutrientes Unidade Quantidade

Água g 94,50
Energia kcal 18,00
Proteína g 0,880
Lípides totais (gordura) g 0,200
Cinzas g 0,500
Carboidratos, por diferença g 3,920
Fibra dietética total g 1,200
Açúcares totais g 2,630
Cálcio mg 10,00
Ferro mg 0,270
magnésio mg 11,00
Fósforo mg 24,00
Potássio mg 237,0
Sódio mg 5,000
Zinco mg 0,170
Cobre mg 0,059
manganês mg 0,114
Vitamina C (ácido ascórbico 
total) mg 12,70

Vitamina B1 (tiamina) mg 0,037
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,019
Vitamina B3 (niacina) mg 0,594
Vitamina B5 (ácido 
pantotênico) mg 0,089

Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,080
Folato total mcg 15,00
Colina, total mg 6,700

Vitamina A (retinol), rAe mcg_
RAE 42,00

Beta-caroteno mcg 449,0
Alfa-caroteno mcg 101,0
Vitamina A (retinol), IU IU 833,0
Licopeno mcg 2.573
Luteína + zeaxantina mcg 123,0
Vitamina e (alfa-tocoferol) mg 0,540
Beta-tocoferol mg 0,010
Gama-tocoferol mg 0,120
Vitamina k (filoquinona) mcg 7,900
Ácidos graxos, total saturados g 0,028
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,031

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,083

Fitosteróis mg 7,000
Aminoácidos, totais g 0,905

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 22 (2009)

Tomilho [Thyme, Thymus vulgaris L.] – Também conhecido 
como timo, o tomilho é um subarbusto pertencente à família 
das Lamiaceae, ocorrente do oeste da Europa ao sudeste 
da Itália e é cultivado como chá, tempero e erva medicinal. 
Suas folhas têm sido utilizadas como diurético, carminativo, 
vermífugo, estomáquico e desinfetante urinário. o chá das 
folhas de tomilho tem sido indicado na medicina popular 
como relaxante e tranqüilizante. o óleo essencial obtido 
das folhas do tomilho contém principalmente os monoter-
penóides isoméricos timol (30 ~ 70%), carvacrol (3 ~ 15%), 
junto a outros monoterpenóides como o γ-terpineno e o 
p-cimeno, exibindo fortes propriedades antimicrobianas e 
antifúngicas. testes em ratos mantidos com óleo ou suple-
mento de tomilho demonstraram significativas atividades de 
enzimas antioxidantes, melhorando a proporção de fosfo-
lipídeos no cérebro, condição fundamental para as funções 
normais deste órgão. o tomilho também tem sido usado 
pela medicina tradicional para o tratamento de bronqui- 
te, asma e outras doenças respiratórias relacionadas. o 
óleo de tomilho também foi relatado como um inibidor da 
produção e crescimento de aflatoxina (grupo de micotoxinas 
produzidas por fungos) por Aspergillus parasiticus, bem 
como ao crescimento de Shigella sonnei e Shigella flex-
neri. O timol, um terpeno extraído das folhas do tomilho, 
apresenta inibição à agregação plaquetária induzida por 
colágeno, ácido araquidônico, adenosina difosfato (ADp) e 
trombina. Um polissacarídeo acídico purificado do extrato 
aquoso das folhas do tomilho foi sugerido ser um ativador 
complementar, que desempenha um papel importante nos 
mecanismos de defesa primários.
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Tabela 55 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
TOmilhO fReSCO (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 65,11
Energia kcal 101,0
Proteína g 5,560
Lípides totais (gordura) g 1,680
Cinzas g 3,200
Carboidratos, por diferença g 24,45
Fibra dietética total g 14,00
Cálcio mg 405,0
Ferro mg 17,45
magnésio mg 160,0
Fósforo mg 106,0
Potássio mg 609,0
Sódio mg 9,000
Zinco mg 1,810
Cobre mg 0,550
manganês mg 1,719
Vitamina C (ácido ascórbico 
total) mg 160,1

Vitamina B1 (tiamina) mg 0,048
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,471
Vitamina B3 (niacina) mg 1,824
Vitamina B5 (ácido 
pantotênico) mg 0,408

Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,348
Folato total mcg 45,00

Vitamina A (retinol), rAe mcg_
RAE 238,0

Beta-caroteno mcg 2.851
Vitamina A (retinol), IU IU 4.751
Ácidos graxos, total saturados g 0,467
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,081

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,532

Aminoácidos, totais g 1,248
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 22 (2009)

Trevo-dos-prados [red clover, Trifolium pratense L.] – 
pertencente à família das Fabaceae, é uma erva perene que 
cresce naturalmente nos prados através da europa e da Ásia, 
tendo sido naturalizado para cultivo na América do Norte. 
Suas flores vermelhas são consideradas como uma fonte de 
suas propriedades medicinais e são usualmente desidratadas 
para uso terapêutico. os extratos do trevo-dos-prados 
tornaram-se primeiramente populares para o tratamento dos 
sintomas da menopausa. Apesar de ser promovido como 
uma fonte de fitoestrógenos similar à soja, ele é uma erva 
medicinal, não um alimento, e tradicionalmente não tem 
sido usado por longo prazo. Pesquisas atuais têm focado num 
extrato do trevo-dos-prados, com alto teor de isoflavonas, 
como um possível tratamento para os sintomas associados 
com a saúde cardiovascular também, visto os resultados de 
redução do colesterol LDL e efeitos positivos no colesterol 
hDL, além influenciar favoravelmente a pressão sanguínea 
e a função endotelial através da sua suplementação. Diversos 
estudos também sugerem que as isoflavonas do trevo-dos-
prados podem ser úteis na prevenção do câncer, especialmente 
o de próstata.
Trigo sarraceno (mourisco) [Buckwheat, Polygonum 
fagopyrum L.] – É um pseudo-cereal pertencente 
a família das Polygonaceae, que cresce na América do Norte, 
inclusive no oeste do Canadá. pesquisadores demonstraram 
que a proteína do trigo sarraceno reduz o colesterol plasmá-
tico e eleva os esteróis neutros fecais em ratos alimentados 
com dieta colesterômica, devido à sua baixa digestibilidade. 
Também foi demonstrado que a capacidade da proteína do 
trigo sarraceno suprimir o colesterol plasmático em ratos 
alimentados com dieta livre de colesterol foi maior do que a 
da proteína isolada da soja. Estudos mais antigos relataram 
atividades antioxidantes e eliminadoras de radicais livres 
entre os componentes das sementes do trigo sarraceno. Tais 
atividades foram mais potentes quando comparadas às da 
aveia, da cevada e das palhas e cascas do trigo sarraceno. 
Inúmeras pesquisas comprovaram os efeitos hipoglicêmi-
cos através do consumo da farinha do trigo sarraceno em 
pacientes com diabetes. Uma correlação estatisticamente 
significativa foi observada entre os fenólicos totais e rutina e 
a atividade antioxidante do trigo sarraceno. os pesquisadores 
relataram que o farelo do trigo sarraceno é uma boa fonte 
de proteína, lipídeos, fibras dietéticas, fagopiritol, d-chiro-
inositol e de outros carboidratos solúveis. Um estudo recente 
mostrou que o trigo sarraceno agiu como um prebiótico pelo 
aumento de bactérias lacto-ácidas, enquanto reduziu bactérias 
mesofílicas, no intestino de ratos.

Triticale [Triticale, X Triticosecale Wittmack] – É um grão 
híbrido, cujo nome deriva dos vegetais originais, o trigo 
(Triticum aestivum L.) e o centeio (Secale cereale L.). É 
cultivado em grande parte da europa, América do Norte, 
Austrália e Brasil. É conhecido pelo seu alto teor protéico, 
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sendo disponibilizado na forma de farinha, flocos e em grão 
integral. É uma boa fonte de tiamina (0,416mg), magnésio 
(130mg) e folato (73mg) (em porção de 100g). Um recente 
investigação epidemiológica relatou que a ingestão de grãos 
integrais de triticale está associada com um risco reduzido 
de doenças crônicas, especialmente a diabetes e doenças car-
diovasculares. Além disso, as farinhas de triticale mostraram 
eficiência como agentes redutores de colesterol plasmático. 
estudos epidemiológicos afirmam categoricamente que o alto 
consumo de alimentos contendo grãos integrais de triticale 
protegem contra o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2.

Tabela 56 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
TRiTiCale CRU (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 10,51
Energia kcal 336,0
Proteína g 13,05
Lípides totais (gordura) g 2,090
Cinzas g 2,230
Carboidratos, por diferença g 72,13
Cálcio mg 37,00
Ferro mg 2,570
magnésio mg 130,0
Fósforo mg 358,0
Potássio mg 332,0
Sódio mg 5,000
Zinco mg 3,450
Cobre mg 0,457
manganês mg 3,210
Vitamina B1 (tiamina) mg 0,416
Vitamina B2 (riboflavina) mg 0,134
Vitamina B3 (niacina) mg 1,430
Vitamina B5 (ácido 
pantotênico)

mg 1,323

Vitamina B6 (piridoxina) mg 0,138
Folato total mcg 73,00
Vitamina e (alfa-tocoferol) mg 0,900
Ácidos graxos, total saturados g 0,366
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados

g 0,211

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados

g 0,913

Aminoácidos, totais g 13,02
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard reference, release 21 (2008)
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Unha-de-gato (1) [Uncaria tomentosa, Uncaria tomentosa 
Dc., v. ácido quínico e unha-de-gato (2)] – os extratos 
aquosos a quente da parreira da unha-de-gato foram rela-
tados como atuantes na função imunológica. outro extrato 
aquoso a quente da casca da unha-de-gato, C-med 100®, no 
qual moléculas grandes, como as de tanino e flavonóides, 
tinham sido removidas, ainda melhoraram o reparo no 
DNA e protegeram contra indução de apoptose “espon-
tânea” in vitro. Também inibiu a proliferação de células 
de tumor sem indução de apoptose ou morte necrótica 
celular. estudo posterior identificou o ácido quínico como 
responsável por tais efeitos.

Unha-de-gato (2) [Cat’s claw, Uncaria tomentosa Dc., v. 
ácido quínico] – É uma planta nativa da Amazônia, perten-
cente à família das Rubiaceae, que tem sido utilizada na 
medicina popular para o tratamento de diversas doenças, 
particularmente nos problemas digestivos e na artrite. Um 
estudo sobre estresse oxidativo induzido in vitro mostrou 
que a unha-de-gato agiu como um agente antiinflamatório, 
protegendo as células contra o estresse oxidativo, bem 
inibiu a ativação do fator nuclear κ-B (NF-κB). o extrato 
liofilizado de unha-de-gato provou ser mais potente como 

inibidor do fator de necrose tumoral α (tNF- α) e foi 1,5 x 
104 mais eficiente do que sua atividade antioxidante.

Urtiga (1) [Nettle, Urtica dioica L., v. urtiga (2)] – As ur-
tigas, pertencentes à família das Urticaceae, são reconhe-
cidas por seus pelos urticantes presentes nas folhas e 
ramos, os quais liberam ácido fórmico e histamina na 
pele quando tocados. Não obstante, muitos desses cons-
tituintes (ácido fórmico, acetilcolina, 5-hidroxitriptamina 
e histamina) aparentam ter propriedades antiartríticas e 
anti-reumáticas. Um dos usos mais conhecidos das urtigas 
é o tratamento de gota e de outras condições reumáticas 
pela mobilização do ácido úrico das juntas e eliminação 
do mesmo através dos rins. Seus extratos aquosos são 
utilizados para o tratamento de diversas doenças. No mar-
rocos, por exemplo, é usado como um agente hipotensivo 
e antidiabético. A eficácia dos extratos de urtiga como 
adjuvantes no tratamento do reumatismo tem sido atribuída 
à sua capacidade de inibir a expressão de citoquinas, bem 
como a formação de eicosanóides, nas células sanguíneas 
periféricas estimuladas. Um recente estudo mostrou que o 
extrato aquoso de urtiga exibiu propriedades antioxidantes, 
antimicrobianas, antiúlceras e analgésicas.


