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GLOSSÁRIO 
DOS FUNCIONAIS: 
NONO FASCÍCULO

O nono fascículo do Glossário dos Funcionais traz o 
significado dos mais variados ingredientes funcionais, 
abrangendo a continuação da letra O até a letra P. 

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]

OLEUROPEÍNA

Tabela 37 – COmPaRaçãO dOS valOReS de RefeRÊnCia de áCidOS GRaxOS em óleOS veGeTaiS (%)
ÁCIDOS GRAXOS ARROZ CANOLA GIRASSOL LINHAÇA MILHO PALMA SOJA
Ácido Láurico (C12:0) - - - - - < 0,4 -
Ácido Mirístico (C14:0) 0,4 ~ 1,0 < 0,2 < 0,5 < 0,1 0,5 ~ 2,0 < 0,5
Ácido Palmítico (C16:0) 12,0 ~ 18,0 2,5 ~ 6,5 3,0 ~ 10,0 5,7 ~ 7,0 9,0 ~ 14,0 35,0 ~ 47,0 7,0 – 14,0
Ácido Palmitoléico (C16:1) 0,2 ~ 0,4 < 0,6 < 1,0 - < 0,5 < 0,6 < 0,5
Ácido Esteárico (C18:0) 1,0 ~ 3,0 0,8 ~ 3,0 1,0 ~ 10,0 3,0 ~ 4,0 0,5 ~ 4,0 3,5 ~ 6,5 1,4 – 5,5
Ácido Oléico (ω9 – C18:1) 40,0 ~ 50,0 53,0 ~ 70,0 14,0 ~ 35,0 20,0 ~ 20,3 24,0 ~ 42,0 36,0 ~ 47,0 19,0 ~ 30,0
Ácido Linoléico (ω6 – C18:2) 29,0 ~ 42,0 15,0 ~ 30,0 55,0 ~ 75,0 17,0 ~ 17,3 34,0 ~ 62,0 6,5 ~ 15,0 44,0 ~ 62,0
Ácido Linolênico (ω3 – C18:3) < 1,0 5,0 ~ 13,0 < ,03 52,0 ~ 54,0 < 2,0 < 0,5 4,0 ~ 11,0
Ácido Araquídico (C20:0) - 0,1 ~ 1,2 < 1,5 < 0,1 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Ácido Eicosenóico (C20:1) - 0,1 ~ 4,3 < 0,5 - < 0,5 - < 1,0
Ácido Behênico (C22:0) - < 0,6 < 1,0 - < 0,5 - < 0,5
Ácido Erúcico (C22:1) - < 2,0 < 0,5 - - - -
Ácido Lignocérico (C24:0) - < 0,2 < 0,5 - < 0,5 - -
Ácido Tetracosenóico (C24:1) - < 0,2 - - - - -
Ácido Nervônico (C24:1) - - < 0,5 - - - -

Valores de Referência: RDC No482, de 23/09/1999, da Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA.

óleo de milho [Corn oil] – É um óleo de qualidade “pre-
mium”, rico em ácidos graxos ω-6. O ácido linoléico (C18:2 
ω-6) compreende aproximadamente 60% do total de ácidos 
graxos, enquanto que o ácido oléico (C18:1 ω-6) conta com 
cerca de 26%. Diversos estudos têm demonstrado que dietas 
com óleo de milho na alimentação por longo tempo reduzem o 
colesterol total e o LDL, não alterando os níveis do colesterol 
HDL. Também já foi demonstrada uma considerável redução 
em pressões sanguíneas elevadas e em angiopatias diabéticas 
nos adultos portadores de diabetes Mellitus. Todavia, o óleo 
de milho parece aumentar a taxa de crescimento de tumores 
estabelecidos, o que foi mostrado por um estudo antigo, que 
comparou o crescimento de linhas celulares de carcinoma 
mamário humano entre o óleo de milho e o óleo de peixe 
(rico em ácidos graxos ω-3). Este último aumentou signifi-
cativamente a peroxidação lipídica e diminuiu o volume dos 
tumores, enquanto que o primeiro aumentou o volume do 
carcinoma mamário humano.

óleo de palma [Palm oil] – Também conhecido como óleo-
de-dendê, o óleo de palma é extraído da polpa do fruto da 
palmeira (Elaeis guineensis), árvore pertencente à família das 
Palmaceae, originárias da África. É um dos óleos vegetais 
mais consumidos no mundo, encontrando uso na culinária, 
como ingrediente alimentício na produção de margarinas, 
biscoitos, sorvetes e na fabricação de sabões e cosméticos. 
É uma fonte natural de vitamina E, tocoferóis e tocotrienóis, 
de reconhecida propriedade antioxidante. É rico também em 
betacaroteno, fonte importante de vitamina A. A indústria de 
óleo de palma enfatiza que o óleo de palma contém grandes 
quantidades de ácido oléico, o ácido graxo saudável também 
encontrado no óleo de oliva e óleo de canola, e sustenta que 

o ácido palmítico também afeta de forma positiva os níveis 
de colesterol.

óleo de peixe [Fish oil, v. ácido docosaexaenóico (DHA) e 
ácido eicosapentaenóico (EPA)] – Óleos de peixe são ricos em 
ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs), particularmente em 
ácidos graxos ω-3, os quais são conhecidos por promoverem 
redução do colesterol. Pesquisas há 20 anos demonstraram 
que o ácido docosaexaenóico (DHA) em óleo de peixe inibiu 
seletivamente o crescimento de papillomarvirus humano 
(HPV) tipo 16 comparado com o ácido eicosapentaenóico 
(EPA). Estudos mostraram que o consumo moderado de óleo 
de peixe no pão como alimento para indivíduos hiperlipidêmi-
cos, aumentou consideravelmente os ácidos graxos ômega-3 
e os níveis de colesterol HDL, enquanto que abaixou os 
níveis de triglicerídeos e malondialdeídos, reduzindo o risco 
de doenças cardiovasculares. Estudos in vitro com PUFAs 
de óleo de peixe apontaram melhora na eficácia de drogas 
quimioterápicas contra diferentes tipos de células de câncer, 
células leucêmicas e células epiteliais tumorigênicas dos rins.

óleos vegetais [Vegetable oils] – Veja arroz, Canola, li-
nhaça, óleo de girassol, óleo de milho e Soja.

Oleuropeína [Oleuropein] – A oleuperina é um constituinte 
polifenólico glicosídico encontrado nas folhas, frutos e óleo 
de olivas (Olea europaea), responsável pelo sabor amargo 
das olivas. Entre suas propriedades está a habilidade em inibir 
a agregação plaquetária induzida por ácido araquidônico e 
adenosina difosfato. Diversos estudos neste sentido suge-
rem que a oleuperina poderia exercer um papel importante 
na prevenção de placas aterogênicas e, portanto, reduzir os 
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riscos de doenças cardiovasculares. As propriedades antio-
xidantes da oleuperina parecem prevenir a queima oxidativa 
pós-isquêmica pela redução da quantidade de glutationa 
oxidada, um marcador sensível da exposição cardíaca ao 
estresse oxidativo. A oleuperina também apresentou inibição 
ou retardo ao crescimento de diversas bactérias e microfun-
gos, denotando atividade antimicrobiana contra bactérias 
patogênicas humanas.

Olíbano [Boswellia, Boswellia serrata] – Pertencente à 
família das Burseraceae, o olíbano é uma planta aromática 
que tem sido utilizada pela medicina ayurvédica há séculos 
no tratamento da artrite. Seu extrato tem sido estudado 
quanto à eficácia no tratamento de osteoartrite dos joelhos, 
em especial, e das articulações, tendo em vista sua aclamada 
atividade antiinflamatória. Seu efeito se deve à inibição da 
enzima 5-lipoxigenase, que previne a formação de leucotrie-
nos inflamatórios. 

Oligofrutose [Oligofructose, v. inulina e prebióticos] – É um 
carboidrato não digestível composto por unidades de frutose, 
incluindo inulina, que proporciona diversos benefícios como 
alívio em constipação, prebióticos, estimulação na absorção 
de cálcio dos alimentos e prevenção ao câncer. Pesquisas 
indicaram que um baixo consumo regular (cerca de 5g/dia) 
melhorou a composição de bactéria fecal, confirmando sua 
propriedade prebiótica. Uma abordagem quantitativa por 
pesquisadores derivou numa equação para medir o efeito 
prebiótico de frutoligossacarídeos na dieta, que incluiu a 
produção de ácido láctico, bem como de ácidos graxos de 
cadeia curta (SCFA), ácidos acético, propiônico e butírico. A 
produção de SCFA, assim como as taxas propionato/acetato, 
indicaram efeitos na glicose plasmática e no metabolismo lipí-
dico. Após estudos, concluiu-se que o consumo moderado de 
frutoligossacarídeos de cadeia curta (10,6g/dia) por indivídu-
os com hipercolesterolemia suave, não surtiu efeitos clínicos 
relevantes em qualquer dos níveis de colesterol ou glicose, 
tanto em jejum quanto no período pós-prandial. Entretanto, 
foi observado um pequeno, mas significativo, aumento nos 
níveis de lipoproteína(a) em conjunto com uma redução na 
resposta insulínica pós-prandial.

Oligossacarídeos [Oligosaccharides] - Veja Oligofrutose 
e inulina 

Orégano [Orégano, Origanum vulgare L.] – É uma erva aro-
mática perene, pertencente à família das Labiatae, cujo óleo 
é usado, por sua fragrância, em perfumes e, por seu aroma, 
em temperos. Diversos benefícios têm sido associados ao 
orégano, atribuídos a antioxidantes em seu óleo essencial 
e seus fenóis solúveis. Pesquisadores identificaram o ácido 
rosmarínico como um dos principais compostos fenólicos 
presentes no extrato metanólico das folhas do orégano. Sobre 

este extrato há relatos de que exerça tanto propriedades antio-
xidantes, quanto inflamatórias. Dependendo de determinadas 
condições, o conteúdo de  fenólicos do orégano é variável, 
limitando sua indicação como um alimento funcional. Neste 
sentido, busca-se através da clonagem obter um padrão que 
assegure consistência tanto na quantidade como na qualidade 
de fenólicos. Uma linha de clones já foi desenvolvida, onde 
se obteve alto conteúdo de fenólicos totais e atividade antio-
xidante, assim como foi apresentada uma melhorada atividade 
antimicrobiana contra Helicobacter pylori, um organismo 
associado a úlceras. O desenvolvimento de linhas clonais 
do orégano com alto teor de fenólicos proporcionaria sua 
utilidade como fonte de alimento funcional para o combate 
de infecções bacterianas crônicas.

Orizanol (gama-orizanol) [Gamma-oryzanol] – O γ-orizanol 
é uma mistura de ésteres esteróis do ácido ferúlico, encon-
trado no óleo de farelo de arroz. Estudos mostraram que ele 
abaixou o colesterol sanguíneo em ratos e que a adição de 
0,5% de γ-orizanol numa dieta rica em colesterol, reduziu 
efetivamente os triacilgliceróis, o colesterol LDL e o coles-
terol VLDL no soro e o colesterol no fígado. Além disso, o 
γ-orizanol também se apresentou como um efetivo antioxi-
dante, protegendo o óleo de farelo de arroz pela oxidação 
por ferro, ou por radiação UV.  Três derivados do γ-orizanol 
apresentaram-se muito mais potentes como antioxidantes que 
qualquer isômero da vitamina E.

Ovos [Eggs] – O teor relativamente alto de colesterol em 
ovos, em detrimento da sua qualidade nutricional, tem levado 
a uma diminuição do seu consumo per capita. Revendo os 
dados epidemiológicos disponíveis, pesquisadores encon-
traram um aumento moderado do risco de doença cardíaca 
coronariana  associada à ingestão de colesterol. No entanto, 
quando outros fatores divergentes na dieta foram levados em 
consideração, nenhum risco de doenças cardiovasculares foi 
evidente em homens e mulheres não-diabéticos consumindo 
acima de um ovo por dia. Um estudo populacional cruzado 
mostrou não haver associação entre o consumo de ovos e o 
colesterol sorológico, o que também foi confirmado por outros 
pesquisadores em estudo subseqüente. Num estudo cruzado, 
randomizado e controlado, constatou-se mais recentemente 
que a ingestão diária de dois ovos em curto prazo não teve 
efeito adverso na função endotelial ou nos níveis de colesterol. 
Galinhas alimentadas com dietas enriquecidas com óleos de 
peixe e de vegetais, ou com algas (fontes de DHA), produ-
ziram ovos ricos em ácidos graxos ômega-3, os quais são 
atualmente comercializados em supermercados. Indivíduos 
alimentados diariamente por uma semana com um ovo enri-
quecido tiveram um significativo aumento no nível de ácidos 
graxos ômega-3 no sangue e de colesterol HDL. Apesar dessa 
imagem negativa, os ovos têm sido sempre considerados 
como um alimento funcional. Por exemplo, a clara de ovo, 
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OXICOCO, SUCO DE

Tabela 38 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
SUCO naTURal de OxiCOCO (PORçãO de 100G)
nutrientes Unidade Quantidade
Água g 87,13
Energia kcal 46,00
Proteína g 0,390
Lípides totais (gordura) g 0,130
Cinzas g 0,150
Carboidratos, por diferença g 12,20
Fibra dietética total g 0,100
Açúcares totais g 12,10
Cálcio mg 8,000
Ferro mg 0,250
Magnésio mg 6,000
Fósforo mg 13,00
Potássio mg 77,00
Sódio mg 2,000
Zinco mg 0,100
Cobre mg 0,055
Selênio mg 0,100
Vitamina C  
(ácido ascórbico total) mg 9,300

Vitamina B1 mg 0,009
Vitamina B2 mg 0,018
Vitamina B3 mg 0,091
Vitamina B6 mg 0,052
Vitamina B9 (folato total) mcg 0,100
Colina, total mg 3,300
Vitamina A, ERA mcg_RAE 2,000
Beta-caroteno mcg 27,00
Vitamina A, IU IU 45,00
Luteína + zeaxantina mcg 68,00
Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 1,200
Vitamina K (filoquinona) mcg 5,100
Ácidos graxos, total saturados g 0,010
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,023

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,070

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)

uma proteína isenta de colesterol, contém diversas frações 
de proteína como ovalbumina, ovomucina, ovotransferina e 
lisozima. Inúmeros estudos têm demonstrado que a clara de 
ovo e hipocolesterômica, entre eles um in vivo demonstrou 
maior eficácia da ovamicina em relação à caseína no efeito 
hipocolesterômico.

Oxicoco [Cranberry fruit, Vaccinium macrocarpon Aiton.] – É 
uma fruta nativa na América do Norte, pertencente à família 
das Ericaceae, sobre a qual há vários relatos indicando seus 
benefícios à saúde, como prevenção de adesão bacteriana em 
infecções de Escherichia coli no trato urinário, prevenção 
a úlceras estomacais, inibição a oxidação de lipoproteína e 
exibição de propriedades anticâncer. Muitos destes benefícios 
estão associados com o seu conteúdo fenólico, o mais elevado 
num grupo de 20 frutas examinadas e classificada em sexto 
lugar em termos de capacidade antioxidante. Pesquisadores 
indicam que a mais alta atividade eliminadora de radicais está 
associada ao extrato de oxicoco. A atividade anticâncer foi 
atribuída à inibição de descarboxilase ornitina (ODC) – en-
zima associada à proliferação de tumores - pelos glicosídeos 
flavonóis e proantocianidinas. 

Oxicoco, suco de [Cranberry juice]] – Em 1984 relatou-se 
pela primeira vez que o suco natural de oxicoco prevenia a 
adesão bacteriana, um pré-requisito para o desenvolvimento 
de infecção no trato urinário. Estudos posteriores demons-
traram que o suco de oxicoco não teria atividade antibacte-
riana, mas inibiria a adesão por fímbrias. Os componentes 
responsáveis por tal função seriam as proantocianidinas, 
taninos condensados. Diversos estudos clínicos, utilizando 
suplementações com vários produtos do oxicoco (suco natu-
ral, concentrados, coquetéis formulados), apontam resultados 
positivos contra a Escherichia coli e também contra a Helico-
bacter pylori, a maior causadora de infecções gastrintestinais 
em humanos. Também há relato de aumento da capacidade 
antioxidante no plasmaapós o consumo do suco de oxicoco.
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Palatinose® [Palatinose®] – É o produto comercial de iso-
maltose, obtido da sacarose por rearranjo enzimático seguido 
de cristalização. É encontrada naturalmente no mel e em 
produtos derivados do sumo da cana-de-açúcar, como melaço 
e xarope de melaço. A isomaltose é severamente fermentada 
por micróbios orais e aparenta ser um substituto adequado 
não-cariogênico da sacarose na incorporação de produtos para 
diabéticos. Estudos in vivo com ratos e porcos demonstraram 
que a isomaltose é hidrolisada e absorvida completamente no 
intestino delgado. Porém, a taxa de hidrólise foi muito menor 
comparada com a sacarose ou maltose, de forma que em hu-
manos o aumento de glicose no sangue e os níveis de insulina 
após a administração oral foi mais lento, atingindo valores 
máximos inferiores em relação à sacarose. Não obstante a 
palatinose aparente ser um dissacarídeo não-cariogênico 
e não utilizável por Streptococcus mutans, uma pesquisa 
demonstrou que há um significativo número de bactérias na 
placa dentária capazes de fermentá-la.

Palmeira-anã [Saw palmetto, Serenoa repens (W. Bartram) 
Small.] – Pertencente à família das Arecaceae, a palmeira-
anã é uma planta nativa da América do Norte, cujos frutos 
(bagas) são utilizados para fins medicinais. Diversos estudos 
versam sobre sua aplicação farmacológica no tratamento de 
hiperplasia prostática benigna (BPH). Estudos recentes nos 

Estados Unidos demonstraram que a palmeira-anã provocou 
melhoras significativas na função urinária em portadores de 
BPH. A eficácia da palmeira-anã parece ser similar a medica-
mentos tradicionais, apresentando melhor tolerância e menor 
custo. Não se tem conhecimento de sua interação com outras 
drogas e, segundo relatos, seus efeitos colaterais são menores 
e raros. Já foi testada no tratamento de prostatite crônica, não 
havendo, ainda, evidências concretas de sua eficácia.

Palmeira-anã, frutos [Palmetto berries] – Os frutos da 
palmeira-anã (Serenoa repens), são considerados um pro-
duto herbáceo para tratamentos dos sintomas relacionados 
à hiperplasia prostática crônica, havendo vários estudos que 
demonstraram sua eficiência, assim como em relação aos 
sintomas do trato urinário. Neste último caso, seu mecanismo 
ainda é desconhecido. Um estudo clínico com homens porta-
dores de BPH indicou uma alteração na estrutura cromatina 
do DNA e organização das células epiteliais prostáticas. A 
administração de extrato de frutos da palmeira-anã, por três 
dias, provocou a inibição de proliferação de um conjunto de 
linhas de células prostáticas. Uma pesquisa recente demons-
trou que tanto o fruto cru quanto o seu extrato influenciaram 
a hiperplasia através do metabolismo andrógeno.

Papoula-dormideira [Poppy, Papaver somniferum L.] 
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– Abundante no hemisfério norte e pertencente à família 
das Papaveraceae, a papoula-dormideira é uma das mais 
antigas plantas medicinais. Atualmente é uma fonte comer-
cial de analgésicos narcóticos, morfina e codeína. Junto a 
dois morfinanos, esta papoula produz aproximadamente 80 
alcalóides pertencentes a diversos derivados tetrahidroben-
zilisoquinolinos. Originalmente, as papoulas eram cultivadas 
para a produção de morfina pela indústria farmacêutica, 
porém, diversas variedades sem morfina foram desenvolvi-
das para uso em panificação e confeitaria. As sementes de 
papoula contêm acima de 50% de um óleo semi-seco de alta 
qualidade, contendo 72% de ácido linoléico. Dependendo 
da variedade, o ópio natural contém cerca de 25 alcalóides 
diferentes, sendo que os principais são a morfina (4 ~ 21%), 
codeína (0,8 ~ 2,5%), tebaína (0,5 ~ 2,0%), papaverina (0,5 
~ 2,5%), noscapina (0,5 ~ 2,5%) e ácido mecônico (3 ~ 5%). 
Apesar de um resultado positivo da morfina no fluido oral, 
devido à ingestão de sementes de papoula, deve-se atentar à 
possibilidade de indução de reações alérgicas, desde locais e 
suaves a anafiláticas severas, através de reação cruzada com 
outros derivados vegetais alergênicos.

Pau d’arco [Pau d’arco, Tabebuia impetiginosa] – Veja 
ipê-roxo

Pau-ferro [Caesalpinia Ferrea, Apuleia ferrea (Mart.) Baill.] 
– As frutas do pau-ferro, uma árvore leguminosa pertencente 
à família das Fabaceae, nativa das regiões norte e nordeste 
do Brasil, possuem propriedades analgésicas e antiinflama-
tórias. Além disso, também são utilizadas para o tratamento 
de diabetes, tosses e lesões. O uso popular do extrato aquoso 
destas frutas para tratamento de câncer levou pesquisadores 
a investigar as suas propriedades antitumor. Os constituintes 
ativos identificados como responsáveis por tais efeitos são 
o ácido gálico e o metilgalato. Um total de 49 compostos 
relacionados também foram identificados, dentre os quais 
pelo menos três provaram possuir atividade mais acentuada.

Pectina [Pectin] – A pectina é um dos principais componentes 
das paredes celulares das plantas primárias e engloba uma 
série de polissacarídeos ricos em ácido galacturônicos.Os 
três maiores polissacarídeos pécticos, homogalacturonana 
(HGA), ramnogalacturonana-I (RG-I) e ramnogalacturonana-
II (RG-II) estão presentes em todas as paredes celulares 
primárias, junto à celulose, hemicelulose e proteína. Tendo 
em vista a sua habilidade na formação de gel à presença de 
íons de cálcio (CA2+) ou de um soluto de baixo pH, a pectina 
é extensivamente usada pela indústria de alimentos, de far-
macêuticos e correlatas. Pesquisadores demonstraram que a 
pectina influenciou a arquitetura das redes fibrinas em homens 
hipercolesterolêmicos sem causar qualquer mudança na con-
centração fibrinogênica. Outra pesquisa mostrou que a pectina 
reverteu a hiperlipidemia associada a dietas de alta sacarose 

e teve um potencial efeito antioxidante no colesterol LDL 
circulante, comprovando seus efeitos protetores em doenças 
cardiovasculares. Entetanto, houve um aumento nos fatores 
de risco para câncer de cólon pelos aumentos da produção de 
bile secundária e de ácidos graxos de cadeia curta no cólon. 
Testes in vitro mostraram que a pectina ativou macrofages 
para serem citotóxicas contra células tumorais e infecções 
microbianas. Pectinas cítricas modificadas também inibiram 
metástases em animais com câncer de próstata, de pulmão e 
de cólon em diferentes estudos.

Peixe [Fish] – Diversos relatos de estudos associam uma 
relação inversa entre o consumo de peixe e doenças cardio-
vasculares, bem como entre a incidência e mortalidade pelo 
câncer. O relato de um recente painel que revisou estudos 
epidemiológicos concluiu que o consumo de peixe pode 
proteger contra cânceres de cólon, do reto e dos ovários. 
Uma pesquisa no final dos anos 90 examinou a relação entre 
a freqüência do consumo de peixe e o risco de determinados 
tipos de câncer em pacientes no norte da Itália, entre 1983 e 
1996, concluiu que mesmo uma pequena quantidade reduziu 
o particular risco de cânceres no trato digestivo.

Peônia [Peony, Radix paeoniae alba] – É uma planta herbácea 
com diversas variedades cultivadas, conhecidas na China há 
mais de 2.000 anos. Pertencente à família das Ranunculaceae, 
a peônia tem sido utilizada na medicina tradicional chinesa, 
através de seu extrato, como agente analgésico, antiinflamató-
rio, regulador do ciclo menstrual e no tratamento de distúrbios 
abdominais, gripes e resfriados. Pesquisas demonstraram que 
certos componentes bioativos no extrato de peônia possuem 
propriedades protetoras a danos neurais, podendo, inclusive, 
reverter os efeitos supressivos da escopolamina e da prenze-
pina. Além disso, um dos bioativos, a peoniflorina, também 
promoveu melhoras na memória e no aprendizado, conforme 
estudos em animais. Estudos recentes demonstraram que a 
peoniflorina, um bioativo hidrossolúvel, é o principal ativo 
no extrato das raízes da peônia, reduzindo o colesterol total 
e o LDL, com ação farmacológica de propriedades antiin-
flamatória, antialérgica, antihiperglicêmica,  analgésica, 
antitrombótica e anti-hipotensiva.

Pepino-do-mar [Sea cucumbers, Holothurioidea] – Os 
pepinos-do-mar são um abundante e diverso grupo de ani-
mais invertebrados da classe dos equinodermos, providos de 
corpo delgado e macio, dominantes em regiões profundas 
dos oceanos, mas também presentes em recifes de corais, e 
que se alimentam de detritos e plâncton. Nas regiões sudeste 
da Ásia são usados como suplementos alimentares e como 
remédio tradicional para feridas, infecções parasíticas na pele, 
dores nas articulações, no estômago e em úlceras bucais. Os 
pepinos-do-mar contêm uma extensa gama de nutrientes que 
incluem colágeno, proteína marinha, ácidos graxos essenciais 
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Tabela 39 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal  
da PÊRa CRUa  (PORçãO de 100G)

 nutrientes Unidade Quantidade
Água g 83,71
Energia kcal 58,00
Proteína g 0,380
Lípides totais (gordura) g 0,120
Cinzas g 0,330
Carboidratos, por diferença g 15,46
Fibra dietética total g 3,100
Açúcares totais g 9,800
Cálcio mg 9,000
Ferro mg 0,170
Magnésio mg 7,000
Fósforo mg 11,00
Potássio mg 119,0
Sódio mg 1,000
Zinco mg 0,100
Cobre mg 0,082
Manganês mg 0,049
Selênio mg 0,100
Vitamina C  
(ácido ascórbico total) mg 4,200

Vitamina B1 mg 0,012
Vitamina B2 mg 0,025
Vitamina B3 mg 0,157
Vitamina B5 mg 0,048
Vitamina B6 mg 0,028
Vitamina B9 (folato total) mcg 7,000
Colina, total mg 5,100
Betaína mg 0,200
Vitamina A, ERA mcg_RAE 1,000
Beta-caroteno mcg 13,00
Beta-criptoxantina mcg 2,000
Vitamina A, IU IU 23,00
Luteína + zeaxantina mcg 45,00
Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 0,120
Vitamina K (filoquinona) mcg 4,500
Ácidos graxos, total saturados g 0,006
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,026

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,029

Fitosteróis mg 8,000
Aminoácidos, totais g 0,304

 Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)

e antioxidantes, inclusive vitamina E e minerais. Algumas 
espécies mostraram atividades antimicrobiana e aglutinadora 
relativamente alta. Estudos sugerem que, devido a sua potente 
inibição de osteoclastogêneses, podem ser classificados como 
potenciais adjuvantes no tratamento dos sintomas associados 
com osteoporose e artrite reumatóide.

Peptídeos [Peptides, v. proteínas lácteas] – São amidos deri-
vados de duas ou mais moléculas de aminoácidos carboxílicos 
(iguais ou diferentes) pela formação de uma ligação cova-
lente do carbono carbonila de um e o átomo de nitrogênio de 
outro com uma perda formal de água. O termo é geralmente 
aplicado a estruturas formadas a partir de α-aminoácidos, 
mas inclui os derivados de qualquer aminoácido carboxílico. 
Esta união pode ocorrer entre 2, 3, 4 ou mais aminoácidos, 
formando, respectivamente, dipeptídeos, tripeptídeos, tetra-
peptídeos e polipeptídeos. A distinção entre um polipeptídeo 
e uma proteína é imprecisa e certos autores têm adotado 
10.000 como um limite superior para o peso molecular de 
um polipeptídeo (peptídeo composto por aproximadamente 
100 aminoácidos). De acordo como são produzidos, os pep-
tídeos podem ser classificados como ribossômicos, que em 
organismos superiores têm a função de sinalizadores ou hor-
mônios, não-ribossômicos, que são produzidos por enzimas 
específicas (p.ex. glutationa), peptonas, derivados do leite ou 
carne animal através da digestão proteolítica e fragmentos 
peptídicos, que são fragmentos de proteínas usados para 
identificar ou quantificar fontes protéicas.

Peras [Pears, Pyrus communis] – Fruto da pereira, árvore 
pertencente à família das Rosaceae, esta variedade nativa da 
Europa Central, Oriental e do sudoeste da Ásia, está entre 
as mais comuns num universo que conta com mais de 150 
tipos. As peras são um boa fonte de vitamina C, vitamina K e 
fibra dietética. A concentração média de compostos fenólicos 
em peras colhidas no estágio comercial de maturação é de 
3,7g/kg em polpa fresca. Os fenólicos predominantes são 
procianidinas (96%), junto com ácido hidroxicinâmico (2%), 
arbutina (0,8%) e catequinas (0,7%). Convém salientar que a 
desidratação solar pode reduzir os fenólicos nativos em até 
64% e que diferentes cultivares podem apresentar uma varia-
ção significativa no conteúdo de fenólicos (entre 272 a 475mg 
na porção de 100g da fruta fresca). Estudos demonstraram 
que, mesmo em diferentes espécies, a maior concentração de 
fenólicos e vitamina C está na pele. Um estudo recente com 
o suco natural de peras de sete variedades diferentes mos-
trou uma variação de 196 a 457g/L nos polifenólicos totais, 
dentre eles, o ácido clorogênico é o principal, contando com 
73,1 a 249mg/L, seguido por epicatequina, variando entre 
11,9 e 81,3mg/L, ácido caféico, de 2,4 a 11,4mg/L e ácido 
p-cumárico, até 3,0mg.L. Outro estudo, desta vez de caráter 
comparativo, examinou os compostos bioativos nas maçãs, 
pêssegos e peras e seus efeitos nos lipídeos e capacidade 
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antioxidante em ratos. As dietas suplementadas com maçãs 
e, em menor medida, com pêssegos e peras, melhoraram o 
metabolismo lipídico e o potencial antioxidante plasmático. 
Os pesquisadores atribuíram as propriedades antioxidantes 
das maçãs e das peras aos seus polifenóis, ácidos fenólicos 
e flavonóis, com presença significativamente mais elevada 
nas cascas das frutas.

Perila [Perilla, Perrilla frutescens (L.) Britton] – Da família 
das Lamiaceae, a perila é uma erva daninha comum no leste 
dos Estados Unidos, porém uma cultura comercial na Ásia. É 
um membro da família da menta, sendo que suas folhas são 
usadas para fins medicinais. Os herboristas asiáticos prescre-
vem a perila para tosse, afecções pulmonares, gripe, etc. Os 
componentes voláteis no óleo de perila incluem um aldeído, 
que é a base de um remédio japonês, de agradável fragrância. 
Além disso, uma quetona da perila mostrou-se um laxativo 
eficiente sem causar diarréia em ratos de laboratório. A medi-
cina chinesa tem usado as folhas da perila por vários séculos 
para tratamento de uma variedade de doenças. Pesquisadores 
identificaram três triterpenos bioativos nas folhas de perila 
como o ácido tormêntico (TA), ácido oleanólico (OA) e ácido 
ursólico (UA). O principal polifenol presente no extrato de 
folhas da perila é o ácido rosmarínico, que demonstrou, em 
estudos, reduzir danos ao fígado induzidos por lipopolissaca-
rídeos e D-galactosamina através da eliminação, ou redução, 
das atividades dos superóxidos e peroxinitritos. O óleo da 
semente da perila é extensivamente utilizado pela culinária 
dos países asiáticos, sendo uma das mais ricas fontes de ácido 
α-linolênico, relatado como agente preventivo à aterosclerose 
e câncer quimicamente induzido, bem como para melhoria 
nas funções mentais e imunológicas. O efeito hipolipidêmico 
do óleo de perila foi recentemente demonstrado através de 
uma pesquisa com ratos alimentados por uma dieta rica deste 
óleo, resultando em supressão de sintase hepática de ácidos 
graxos, com considerável redução nos níveis de triacilglicerol 
plasmático.

Pimenta vermelha [Chili peppers, Capsicum frutescens, 
v. capsaicina] – É um fruto, membro do gênero Capsicum, 
família das Solanaceae, largamente utilizado como tempero. 
O ingrediente pungente e irritante principal é a capsaicina, 
um alcalóide volátil já descrito neste Glossário, onde as 
propriedades relacionadas à saúde da pimenta vermelha são 
mencionadas.

Pimenta-do-reino [Black pepper, Piper nigrum L., v. pi-
perina] – A pimenta-do-reino é produzida por uma planta 
trepadeira da família das Piperaceae. A pimenta-do-reino 
preta é o resultado da desidratação da fruta, uma pequena 
drupa vermelha quando madura, e a branca é unicamente 
a semente seca, sem a polpa, ambas comumente utilizadas 
em alimentos como tempero comum. A pimenta-do-reino é 

rica no alcalóide piperina, que é membro de um grupo de 
compostos baseados na estrutura da vanilina, denominados 
“vanilóides”. Já se demonstrou que tem atuação nos níveis 
sorológicos de drogas e nutrientes em animais e seres hu-
manos. Pesquisadores relataram que a piperina aumentou 
significativamente os níveis plasmáticos da coenzima Q10 
em cerca de um terço ao comparar-se com o placebo.

Pimentão [Bell pepper, Capsicum annuum L., v. pimentas] 
– Com variedades coloridas (verde, vermelha e amarela), o 
pimentão, fruto pertencente à família das Solanaceae, é uti-
lizado na preparação de alimentos em praticamente o mundo 
todo devido à sua característica aromática. Pesquisas iniciais 
mostraram que o suco de pimentão inibiu carcinogênese de 
cólon induzida em ratos. Outras pesquisas indicaram que os 
carotenóides obtidos dos pimentões exibiram propriedades 
antitumorais potentes, tanto in vitro como in vivo. Também 
no pimentão, o principal componente é a capsaicina, que 
previamente já mostrou inibição a mutágenos e carcinógenos 
através da modulação de monooxigenases. Outro composto 
de propriedades semelhantes presente no pimentão em quan-
tidade considerável é o β-caroteno.

Pimentas [Peppers, v. capsaicina, pimenta vermelha e pi-
mentão] – As pimentas do gênero Capsicum são boas fontes 
de carotenóides pró-vitamina, α-caroteno, β-caroteneo e 
criptoxantina, e uma extensa gama de compostos fenólicos 
acídicos e neutros. No seu amadurecimento, as concentrações 
destes carotenóides aumentam, junto com os ácidos fenólicos, 
capxantina e zeaxantina, ocorrendo o inverso com a luteína. 
As pimentas contêm também altos níveis de ácido ascórbico 
e carotenóides oxigenados, ou xantofilas, que não possuem 
atividade de vitamina A, mas são eliminadores efetivos de 
radicais livres e podem auxiliar na prevenção à degeneração 
macular por envelhecimento e cataratas. As pimentas frescas, 
cruas e homogeneizadas têm componentes voláteis caracte-
rísticos, onde estão incluídos carboidratos, terpenos, alcoóis, 
fenóis, éteres, aldeídos, quetonas, ésteres, pirroles, pirazinas 
e compostos sulfurosos.

Pinho-marítimo [Pine, Pinus maritima Lam., v. pycnoge-
nol®] – A casca do pinho-marítimo, da família das Pinaceae, é 
um remédio vegetal usado primariamente por seu conteúdo de 
proantocianidina, bioflavonóide com demonstradas proprie-
dades antioxidantes e administrada contra artrite, contusões, 
flebite, úlceras, veias varicosas e outros problemas vasculares. 
Um estudo piloto mostrou que uma suplementação diária com 
enzogenol, um flavonóide do extrato do pinho-marítimo, foi 
segura e bem tolerada com vários efeitos benéficos, entre eles 
a redução nos fatores de risco cardiovasculares. Relatou-se 
adicionalmente um aumento na capacidade antioxidante plas-
mática e efeitos favoráveis no perfil lipídico. Os antioxidantes 
do pinho-marítimo podem ainda serem úteis no tratamento 
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Tabela 40 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO PimenTãO CRU  (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade
Quantidade

amarelo verde vermelho
Água g 92,02 93,89 92,21
Energia kcal 27,00 20,00 26,00
Proteína g 1,000 0,860 0,990
Lípides totais (gordura) g 0,210 0,170 0,300
Cinzas g 0,450 0,430 0,470
Carboidratos, por diferença g 6,320 4,640 6,030
Fibra dietética total g 0,900 1,700 2,000
Cálcio mg 11,00 10,00 7,000
Ferro mg 0,460 0,340 0,430
Magnésio mg 12,00 10,00 12,00
Fósforo mg 24,00 20,00 26,00
Potássio mg 212,0 175,0 211,0
Sódio mg 2,000 3,000 2,000
Zinco mg 0,170 0,130 0,25
Cobre mg 0,107 0,066 0,017
Manganês mg 0,117 0,122 0,112
Selênio mg 0,300 0 0,100
Vitamina C (ácido ascórbico total) mg 183,5 80,40 190,0
Vitamina B1 mg 0,028 0,057 0,054
Vitamina B2 mg 0,025 0,028 0,085
Vitamina B3 mg 0,890 0,480 0,979
Vitamina B5 mg 0,168 0,099 0,317
Vitamina B6 mg 0,168 0,224 0,291
Vitamina B9 (folato total) mcg 26,00 11,00 18,00
Vitamina A, ERA mcg_RAE 10,00 18,00 157,0
Vitamina A, IU IU 200,0 - 3131
Ácidos graxos, total saturados g 0,031 0,058 0,059
Ácidos graxos, total monoinsaturados g 0 0,008 0,007
Ácidos graxos, total poliinsaturados g 0 0,062 0,156

Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14 (2001)

de hipoxia da arteriosclerose, inflamação e enfartes cardíaco 
e cerebral. A suplementação de pycnogenol®, uma prociani-
dina comercial extraída do pinho-marítimo, para pacientes 
com tratamento convencional do diabetes reduziu os níveis 
de glicose e melhorou a função endotelial. Pesquisadores 
relataram que o extrato da variedade Pinus densiflora apon-
tou a mais elevada atividade inibidora de diversas enzimas 
hidrolisantes de carboidratos, apontando seu potencial como 
droga anti-hiperglicêmica. O pycnogenol® mostrou-se ainda 
como um útil adjuvante no tratamento de fertilidade mascu-
lina, melhorando a morfologia da capacidade do esperma.

Piperina [Piperine] – A piperina é o principal componente 
alcalóide da pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) e da pimenta 
longa asiática (Piper longum L.). Estudos prévios utilizan-

do modelos com animais mostraram que a piperina inibiu 
diversas vias citocrômicas. Roedores tratados com piperina 
tiveram um aumento nos níveis plasmáticos de teofilina, fe-
nitoína, rifampina e propanolol. A sua habilidade em reduzir 
significativamente citoquinas pró-inflamatórias confirmou seu 
efeito antiinflamatório e sugeriu seu uso como prevenção a 
metástases, mas os pesquisadores recomendam aprofundar os 
trabalhos no futuro para obtenção de dados mais completos.

Piridoxina [Pyridoxine] – Veja vitamina b6

Piruvato [Pyruvate] – O piruvato, um íon carboxilado do 
ácido pirúvico, é uma intersecção de várias vias metabólicas. 
Ele pode ser produzido a partir da glicose através da glicólise, 
fornecendo energia para as células vivas do ciclo do ácido 
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Tabela 41 – COmPOSiçãO nUTRiCiOnal dO 
POmelO (TOROnja) CRU (PORçãO de 100G)

nutrientes Unidade Quantidade
Água g 90,89
Energia kcal 32,00
Proteína g 0,630
Lípides totais (gordura) g 0,100
Cinzas g 0,310
Carboidratos, por diferença g 8,080
Fibra dietética total g 1,100
Açúcares totais g 6,980
Cálcio mg 12,00
Ferro mg 0,090
Magnésio mg 8,000
Fósforo mg 8,000
Potássio mg 139,0
Zinco mg 0,070
Cobre mg 0,047
Manganês mg 0,012
Selênio mg 0,300
Vitamina C  
(ácido ascórbico total) mg 34,40

Vitamina B1 mg 0,036
Vitamina B2 mg 0,020
Vitamina B3 mg 0,250
Vitamina B5 mg 0,283
Vitamina B6 mg 0,042
Vitamina B9 (folato total) mcg 10,00
Colina, total mg 7,700
Vitamina A, RAE mcg_RAE 46,00
Beta-caroteno mcg 552,0
Alfa-caroteno mcg 4,000
Beta-criptoxantina mcg 6,000
Vitamina A, IU IU 927,0
Licopeno mcg 1135
Luteína + zeaxantina mcg 6,000
Vitamina E (alfa-tocoferol) mg 0,130
Ácidos graxos, total saturados g 0,014
Ácidos graxos, total 
monoinsaturados g 0,013

Ácidos graxos, total 
poliinsaturados g 0,024

Aminoácidos, totais g 0,572
Fonte: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)

cítrico, e também pode ser convertido em hidratos de carbono 
através da gliconeogênese, em ácidos graxos ou de energia 
através de acetil-CoA, no aminoácido alanina e em etanol. 

Platicodon [Platycodon, Platycodon grandiflorum (Jacq.) 
A. Dc.] – Nativa do leste asiático, o platicodon é uma erva 
pertencente à família das Campanulaceae, cujas raízes têm 
sido usadas tanto como alimento, como remédio tradicional 
oriental para o tratamento de bronquite, asma, tuberculose, 
hiperlipidemia, diabetes e doenças inflamatórias. No estudo 
de suas propriedades farmacológicas foram identificados 
alguns de seus compostos ativos, entre eles saponinas, triter-
penóides e diversos derivados de ácido oleanólico. Estudos 
subseqüentes mostraram resultados positivos de determinados 
glicosídeos com potentes propriedades antiinflamatórias e 
antitumorais. Num estudo sobre o seu extrato identificou-
se um considerável conteúdo fenólico com propriedades 
anticâncer, que exibiu atividades antioxidantes superiores 
às do α-tocoferol.

Policosanol [Polycosanol] – Desenvolvido em Cuba, o poli-
cosanol é um extrato natural da cana-de-açúcar, cujo uso em 
diversos países tem alegação nutracêutica, como suplemen-
tação alimentar que influencia positivamente no equilíbrio 
dos níveis de colesterol. É uma mistura de alcoóis graxos de 
cadeia longa e de outros constituintes, podendo também ser 
obtido da cera de abelha e de espinafre. Estudos tanto em 
animais como em humanos têm relatado que sua utilização 
traz benefícios cardíacos, compreendendo ainda atividades 
antiplaquetárias. 

Polidextrose [Polydextrose] – É um polissacarídeo não-dige-
rível que é obtido da glicose com sorbitol, com uma pequena 
fração de ácido grau alimentício, em vácuo. Aprovado como 
um aditivo alimentício, é utilizado como agente de volume 
de baixa caloria em substituição ao açúcar em alimentos com 
teor reduzido de calorias. Frequentemente é referido como 
um oligossacarídeo modificado (resistente). Como uma fibra 
dietética, a polidextrose é fermentada no gastrointestino 
inferior, produzindo ácidos graxos de cadeia curta (SCFA),  
massa fecal, tempo de trânsito reduzido e homeostase glico-
sídica. Estudos sobre os efeitos fisiológicos da polidextrose 
dietética indicaram que ela aumentou a absorção de cálcio e 
retardou o transporte lipídico nos vasos linfáticos. O consumo 
diário indicado é de até 50g, onde é bem tolerado e não induz 
diarréia em adultos, o que é uma dose superior a de muitos 
carboidratos de baixa caloria disponíveis comercialmente.

Pomelo, toronja [Grapefruit, Citrus paradisi] – É uma fruta 
cítrica pertencente à família das Rutaceae, com origens na 
região do Caribe e desenvolvida em inúmeras regiões de 
clima tropical e subtropical. O suco de pomelo é relatado 
como um agente de interação e de elevação na eficácia 
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farmacológica de diversos medicamentos, onde se incluem 
ciclosporina, midazolam, felopidina e lovastatina. A biodis-
ponibilidade destas drogas apresenta um aumento entre 1,5 
a 15 vezes quando seguido da ingestão do suco de pomelo. 
O principal flavonóide identificado é a naringina, que junto à 
sua aglicona, a naringenina, apresentam propriedades antio-
xidantes e antiulcerativas. Outro componente, um derivado 
furanocumarina, mostrou-se um potente inibidor à isoenzima 
citocroma P450, aumentando significativamente a eficácia da 
droga diclofenaco, administrada com fins antiinflamatórios. 
Um estudo com animais demonstrou que um pré-tratamento 
com suco de pomelo suprimiu os danos no DNA do cólon, 
sugerindo seu uso como auxiliar em tratamentos para o câncer 
ali instalado. Além disso, como indicado na tabela a seguir o 
pomelo é uma excelente fonte de compostos bioativos como 
licopeno, β-caroteno, vitaminas A e C e minerais.

Potássio [Potassium] – Este mineral, em oposição ao sódio, 
é o principal cátion intracelular que contribui para o seu 
metabolismo e para a síntese das proteínas e do glicogênio. 
Exerce um fundamental papel no controle do teor de água 
no organismo, assim como na excitabilidade neuromuscular. 
O líquido intracelular contém mais de 90% do potássio do 
corpo. O potássio no plasma sangüíneo representa uma parte 
ínfima do potássio total. No entanto, uma ausência total de 
potássio sérico é um sinal bastante fiel de um déficit global 
deste cátion. As necessidades de potássio são maiores em 
período de crescimento e fora dele são mínimas e cobertas 
pela alimentação corrente. Os alimentos mais ricos são pei-
xes, carnes, aves domésticas, bananas, damascos e batatas. 
Estudos recentes indicam que, além do sódio, o potássio tem 
função importante nos mecanismos da hipertensão. Estudos 
colocaram em evidência que um regime enriquecido em po-
tássio, ou uma suplementação sob a forma medicamentosa, 
ocasiona um rebaixamento da pressão arterial estatistica-
mente significativo, sugerindo sua administração em casos 
de hipertensões leves.

Prebióticos [Prebiotics, v. arabinoxilana, frutoligossaca-
rídeos, goma acácia, inulina] – São oligossacarídeos que 
promovem o crescimento de bactérias benéficas no trato do 
intestino grosso. Dentre eles pode-se citar frutanas inulínicas, 
que incluem inulinas nativas, inulinas hidrolisadas, ou oligo-
frutose e frutoligossacarídeos sintéticos. Os oligossacarídeos 
presentes no leite humano representam os primeiros prebióti-
cos nos humanos, visto que são somente digeridos de forma 
parcial no intestino delgado. Uma vez que atingem o cólon, 
eles estimulam seletivamente o desenvolvimento da flora 
bifidogênica. Uma fórmula de leite bovino suplementado com 
uma mistura prebiótica de galactoligossacarídeos e frutoligos-
sacarídeos pode estimular uma flora intestinal, similarmente 
ao que ocorre com o leite materno em bebês. Diversas biotas, 
cujo crescimento é fortalecido por esta mistura prebiótica, 

representam fatores importantes no desenvolvimento pós-
natal do sistema imunológico. A modulação dietética da 
microflora intestinal através de prebióticos é projetada para 
fortalecer a saúde estimulando os números e as atividades das 
bifidobactérias e dos lactobacilos. A posse de uma microflora 
intestinal saudável pode aumentar a resistência a bactérias 
patogênicas, reduzir a amônia sanguínea, aumentar o estímulo 
da resposta imunológica e reduzir o risco de câncer. Assim, 
as conseqüências fisiológicas do consumo de prebióticos são 
valiosas em termos de potencial para reduzir o risco de doen-
ças. Muitas pesquisas têm sido realizadas com frutanas com 
um exemplo de prebióticos e os resultados são relevantes nos 
campos da função intestinal, metabolismo lipídico, absorção 
mineral, formação óssea, imunologia e câncer.

Probióticos [Probiotics] – São bactérias que antagonizam 
organismos causadores de doenças e ingredientes alimenta-
res microbianos viáveis que têm um efeito benéfico no trato 
intestinal de seu hospedeiro. Como exemplo, a Lactobacillus 
acidophilus é adicionada ao iogurte, enquanto que Lacto-
bacillus reuteri e Lactobacillus bifidus também promovem 
saúde. A maioria dos probióticos são lactobacilos e bifi-
dobactérias, consumidos quase que exclusivamente como 
produtos lácteos fermentados, como iogurtes, ou culturas 
liofilizadas. Estes probióticos sobrevivem ao processo di-
gestivo e se estabelecem no intestino grosso com benefícios 
reconhecidos. Pesquisas já demonstraram que eles podem 
ser efetivos na redução da diarréia e sugerem que sejam 
auxiliares na gestão clínica de doenças intestinais inflama-
tórias e no tratamento funcional de inchaços abdominais. 
A esteato-hepatite é reconhecida como a causa principal 
da cirrose criptogênica, embora a patogênese desta doença 
não esteja completamente entendida. No entanto, dentre os 
vários fatores implicados, o super-crescimento bacteriano 
intestinal pode estar envolvido. Sendo assim, o tratamento 
probiótico pode ser benéfico. Vários estudos que examina-
ram o uso de probióticos na alergia alimentar, na dermatite 
atópica e na prevenção primária de atopia, indicaram que a 
terapia probiótica aliviou a inflamação alérgica, controlando 
os sintomas e reduzindo os marcadores inflamatórios locais 
e sistêmicos. Os probióticos também podem acentuar a 
absorção de lactose, a erradicação de Helicobacter pylori 
e constipação. Nos testes em animais com câncer colorretal 
o tratamento com probióticos reduz a prevalência desta 
doença, enquanto que em humanos a quantidade de subs-
tâncias genotóxicas nas fezes é reduzida. Em resumo, os 
benefícios potenciais dos probióticos incluem: aderência 
às células; exclusão ou redução de aderência patogênica; 
produção de ácidos, peróxido de hidrogênio e bactericidas 
antagonistas ao crescimento patogênico; características 
segura, não-invasiva, não-carcinogênica e não-patogênica 
e contribuição fundamental para a formação de uma flora 
intestinal balanceada.
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Produtos lácteos [Dairy products] – Estudos epidemioló-
gicos identificaram uma relação próxima entre o consumo 
de produtos lácteos e a pressão sanguínea. Isto é relacio-
nado a certos minerais, como o cálcio e o potássio, que são 
inversamente ligados à pressão sanguínea e à incidência 
de hipertensão. Uma vez que os produtos lácteos provêm 
entre 70 a 75% do consumo de cálcio dietético total, estes 
estudos identificaram as mais elevadas pressões arteriais, ou 
hipertensão, nas populações, ou indivíduos, com baixo con-
sumo de lácteos e cálcio, magnésio e fósforo. Uma recente 
publicação científica nos Estados Unidos estima que se os 
americanos simplesmente aumentassem o seu consumo de 
produtos lácteos conforme a recomendação de 3 a 4 porções 
diárias, a redução do peso de doenças poderia resultar numa 
economia médica substancial acima de 200 bilhões de dólares 
num período de cinco anos.

Produtos marinhos [Marine products, v. briostatina, hali-
condrina B, manoalida, manzamina A, sulfato de condroitina, 
sulfato de glucosamina] – Ao longo das últimas décadas os 
cientistas identificaram um grupo essencial de produtos ma-
rinhos bioativos com potenciais propriedades terapêuticas. 
Num estudo revisional, um considerado número de produtos 
farmacologicamente ativos foi investigado, onde estão incluí-
dos briostatinas, curacina A, debromohimenialdisina, didemi-
na, discodermolida, dolastatina, ecteinascidina, eleuterobina, 
halicondrina B, manoalídeos, pseudopterosinas, topsetinas 
e citoneminas. Uma das limitações é a indisponibilidade 
de alguns destes compostos, apesar de a síntese química de 
análogos de manzamina fornecer uma fonte alternativa. Além 
disso, a cultura aquática de invertebrados marinhos produz 
uma tecnologia alternativa para a sua produção, assim como 
a cultura de células de invertebrados.

Própolis [Bee glue (propolis)] -  O própolis, um material 
resinoso coletado pelas abelhas dos brotos e das cascas de 
certas plantas e árvores, pode servir como uma defesa para 
suas colméias. Uma série de benefícios para a saúde têm 
sido atribuídos ao própolis, incluindo propriedades anti-
câncer, antimicrobiana, antiinflamatória e antibiótica. Ele 
contém muitos tipos diferentes de flavonóides e derivados 
do ácido cinâmico, alguns dos quais são agentes antitumo-
rais. Um destes compostos, a artepilina C reduziu tumores 
em testes experimentais com animais. Pesquisadores tam-
bém demonstraram a propriedade antimutagênica de um 
extrato metanólico de própolis contra vários mutagênicos 
ambientais. Em outra direção, estudos obtiveram resultados 
promissores em relação ao efeito protetor do própolis con-
tra doenças degenerativas, confirmando uma propriedade 
antioxidante de significativa potência. Mais recentemente 
ficou comprovado num estudo com animais que a simples 
administração oral do extrato de própolis teve um efeito 
anti-hipercligêmico potente.

Prostaglandinas [Prostaglandins] – Prostaglandinas são lipí-
deos bioativos produzidos a partir do ácido araquidônico. São 
encontradas em muitos dos tecidos de vertebrados, onde agem 
como mensageiros envolvidos na reprodução e na resposta 
inflamatória à infecção. Por muitos anos as prostaglandinas 
foram reconhecidas como moléculas ligadas à biologia repro-
dutiva pela regulação da ovulação, pela fisiologia endométrica 
e pela proliferação das glândulas endométricas e pela mens-
truação. Mais recentemente foi relatado uma função na pato-
logia do trato reprodutivo, incluindo carcinomas, menorragia, 
dismenorréia e endometriose. Embora o mecanismo pelo qual 
as prostaglandinas modulam estas patologias ainda sejam 
incertos, um amplo campo de evidência suporta uma função 
para elas em angiogênese, apoptose e proliferação, invasão 
de tecido, metástases e imunossupressão. Desta forma, elas 
agem numa variedade significativa de células, como as célu-
las musculares vasculares, causando constrição e dilatação, 
nas plaquetas, causando agregação ou desagregação, e nos 
neurônios espinais, causando dor. Outros efeitos podem ser 
o movimento de cálcio, regulação de hormônio e controle do 
crescimento celular. Certas prostaglandinas estão envolvidas 
com a indução do parto e de outros processos reprodutivos 
e, ainda, em diversos órgãos como o trato gastrintestinal 
(inibindo sínteses ácidas e aumentando a secreção de mucos 
protetores), rins e pulmões.

Proteína da semente de girassol [Sunflower seed protein] 
– Além do óleo, o girassol também produz uma proteína. 
Nas últimas décadas foram confirmadas certas evidências 
que a ingestão de proteínas vegetais reduz o colesterol 
plasmático em animais. Um mecanismo sugere que as 
proteínas vegetais suprimem a absorção, ou reabsorção, de 
lipídeos neutros, reduzindo a combinação de colesterol no 
corpo. Pesquisadores extraíram enzimaticamente sementes 
descascadas de girassol com pectinase para produzirem uma 
fração protéica pobre em fibra e ácido clorogênico. Esta 
fração reduziu consideravelmente o colesterol plasmático 
e os triglicerídeos em ratos com ela alimentados em relação 
à caseína. Enquanto que os níveis de colesterol HDL foram 
reduzidos, o colesterol total/colesterol HDL e as taxas 
colesterol LDL/HDL não tiveram alteração significativa, 
concluindo-se que a fração protéica da semente de girassol 
exibiu efeitos hipolipidêmicos similares à caseína.

Proteína de soja [Soy protein] – Há vinte anos o FDA 
(agência federal de controle sobre alimentos e drogas dos 
Estados Unidos) aprovou a associação de proteínas da soja 
com a prevenção coronariana. Esta alegação foi baseada em 
estudos demonstrando que os componentes protéicos da soja 
eram responsáveis primários pela redução da colesterolemia. 
Aparentemente as proteínas provocam a resposta hipoco-
lesterolêmica principalmente pela ativação dos receptores 
LDL no fígado, um mecanismo atribuído empiricamente a 
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componentes protéicos específicos. As proteínas derivadas 
de vegetais, como a proteína de soja, têm um efeito benéfico 
na aterosclerose, como ficou demonstrado em estudo.

Proteína de soro do leite [Whey protein] – Veja Soro do leite.

Proteínas [Proteins] – Veja amaranto, Caseína, Quinoa 
e Soja.

Proteínas lácteas [Milk proteins, v. caseína, soro do leite] 
– As proteínas lácteas, as caseínas e as proteínas do soro 
do leite servem como fontes nutricionais importantes na 
dieta. A suscetibilidade das caseínas à proteólise, porém, 
produz peptídeos fisiologicamente funcionais, peptídeos 
imuno-estimulantes e inibidores enzimáticos da conversão 
de angiostensina (ACEI). Tem havido muitos peptídeos anti-
hipertensivos produzidos por digestão enzímica de caseínas 
bovinas e humanas. Aqueles com elevada atividade ACEI 
tendem a ser peptídeos pequenos com prolina na extremi-
dade C-terminal. Há trabalho limitado nos peptídeos ACEI 
das proteínas de soro do leite devido à estrutura rígida e 
a resistência à enzimas digestivas da β-lactoglobulina, o 
principal componente. Não obstante, relatou-se recente-
mente a produção enzimática de peptídeos ACEI a partir das 
proteínas de soro do leite. Pesquisas e testes com animais 
indicaram resultados positivos em carcinogêneses indu-
zidas no sistema digestivo, com significativo decréscimo 
na incidência e multiplicidade de tumores. Tais resultados 
apontam para o potencial de certos produtos fermentados 
do leite na quimioprevenção de câncer.

Prunus africana [Pygeum, Pygeum africanum Hook.] – É 
uma árvore nativa da África, região inferior ao Saara, e de 
certas ilhas do continente africano, como Madagascar e São 
Tomé. Pertencente à família das Rosaceae, a prunus africana 
produz um fruto de coloração entre vermelho e marrom, 
cujo sabor acentuadamente amargo não é apreciado por 
humanos, mas sim por determinados animais como gorilas 
e esquilos. A casca da árvore é utilizada para a produção 
de um extrato, conhecido como Pygeum, para o tratamento 
de hiperplasia prostática benigna (BPH). Estudos mostra-
ram que os fitosteróis encontrados neste extrato inibiram 
a produção de prostaglandinas, suprimindo os sintomas 
inflamatórios associados a BPH e prostatites crônicas. Es-
tudos com animais indicaram também que o Pygeum é um 
potente inibidor da proliferação de fibroblastos prostáticos.

Pseudopterosinas [Pseudopterosins] – São glicosídeos tri-
terpenos isolados de uma espécie de coral do mar do Caribe, 
Pseudopterogorgia elisabethae, que têm demonstrado através 
de pesquisas possuírem propriedades antiinflamatórias e 
analgésicas. Tais propriedades foram apontadas como sendo 
consideravelmente maiores que as da indometacina, uma 
droga industrial padrão, cujo mecanismo de ação se faz por 
meio da inibição da síntese das prostaglandinas. 

Psilium [Psyllium, Plantago psyllium L.] – É uma mucilagem 
obtida da casca da semente da planta do gênero Plantago, da 
família das Plantaginaceae. Tem uma longa história de uso 
medicinal devido às suas propriedades laxativas, redutoras de 
colesterol, hipoacidez gástrica e de possível controle de peso. 
Uma meta-análise com adultos portadores de hipercolesterole-
mia graduada entre suave e moderada concluiu que o psilium 
reduziu os colesteróis LDL e totais em até 9%. Outro estudo 
com pacientes de diabetes tipo 2 demonstrou que o tratamento 
com 5g de psilium no prazo de seis semanas reduziu significa-
tivamente a glicose plasmática, assim como o colesterol total, 
o colesterol LDL e os triglicerídeos, enquanto que aumentou 
de forma substancial o colesterol HDL. Também apresentou 
melhora na glicose homeostática e nos perfis lipídicos e lipo-
protéicos em crianças e adolescentes obesos com anomalias no 
metabolismo lipídico e de carboidratos. Uma pesquisa mostrou 
o efeito sinergístico do psilium e farelo de trigo na inibição 
de fases iniciais de carcinogêneses. Os pesquisadores alertam, 
todavia, que apesar de não se observarem associações entre o 
consumo de psilium e efeitos adversos, existe a possibilidade de 
certos indivíduos serem alérgicos, inviabilizando sua utilização 
em determinados tratamentos. 

Pycnogenol [Pycnogenol] – É uma mistura de procianidinas 
oligoméricas e monoméricas isoladas do extrato da casca 
do pinheiro-bravo (Pinus pinaster, família das Pinaceae). 
É usado como um suplemento dietético, composto de pro-
cianidinas solúveis em água, catequina, taxofolina e ácido 
fenolcarbônico. Estudos apontaram que o seu uso reduziu 
a pressão sanguínea diastólica em pacientes levemente 
hipertensos. Pesquisas em ratos mostraram seu alto poder 
antioxidante em células leucêmicas, sugerindo sua utiliza-
ção como um potente quimiopreventivo ao câncer ou como 
agente quimioterapêutico. Uma recente pesquisa mostrou que 
o pycnogenol foi benéfico no tratamento de disfunção erétil, 
bem como melhorou o fator aterogênico de lipoproteínas e 
o estado antioxidante do plasma.  


