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Nutrigenômica 

“Da feira ao 

DNA” 



Com o avanço das metodologias de estudo da biologia molecular e do mapeamento de genes 
humanos (genoma) foi possível identificar interações entre genes e nutrientes, o que resultou 
no surgimento  da nutrigenômica que avalia como um nutriente ou composto bioativo é capaz 
de modular expressões gênicas, por exemplo: ácidos graxos poliinsaturados (PUFA) inibem a 
síntese de fatores de transcrição (RNAm) relacionados a síntese de ácidos graxos, e tem como 
objetivo, o de estudar a interação entre os alimentos e os genes.  

Considerando que os alimentos representam o fator ambiental ao qual estamos constantemente 
expostos, destaca-se que os hábitos alimentares são os principais responsáveis pelas alterações 
na expressão gênica  

O conceito da genômica nutricional baseia-se nos nutrientes e nos compostos bioativos que po-
dem influenciar a expressão genética de forma direta  que acontece no interior do núcleo da cé-
lula, estes compostos bioativo se ligam a fatores de transcrição e induzem ou inibem a transcri-
ção do gene, ou indireta  cuja ação ocorre a partir da interação de nutrientes e compostos bioati-
vos com receptores de membrana ou quinases com a ativação e/ou inativação de diferentes pro-
teínas citoplasmáticas, resultará na ativação ou inativação de um fator de transcrição.  



A Nutrigenômica baseia-se nos seguintes princípios: 

• Dietas inadequadas em determinados indivíduos e em determinadas situações 
representam fatores de risco para DCNT;  

• Nutrientes e compostos bioativos normalmente presentes nos alimentos alteram 
a expressão gênica e/ou estrutura do genoma; 

• A influência da dieta na saúde depende da estrutura genética do indivíduo; 

• Determinados genes e suas variantes comuns são regulados pela dieta e podem 
participar de DCNT; 

• Intervenções dietéticas baseadas na necessidade e estado nutricional, bem como 
no genótipo, podem ser utilizadas para desenvolver uma nutrição personalizada 
que otimize a saúde e previna ou mitigue DCNT. 



Atualmente  estudos descrevem uma sé-
rie de benefícios quando consumimos ali-
mentos ricos em algumas substâncias 
que protegem nosso organismo. Não são 
nutrientes, são compostos bioativos.  

Compostos bioativos  além de nutrir nosso organismo e saciar a nossa fome, trazem compo-

nentes ativos capazes de prevenir ou reduzir males que vão da constipação intestinal , a os-

teoporose, arteriosclerose, ate mesmo certos tipos de câncer. 

Em sua grande maioria, os 
compostos bioativos estão 
distribuídos entre as frutas, 
legumes, verduras, cereais, 
peixes de água fria, leite fer-
mentado, dentre outros. Eles 
são aproveitados no próprio 
consumo dos alimentos in 
natura ou então isolados e 
inseridos em outro produto 
passando então a ser enri-
quecido com nutrientes.  



Os compostos encontrados em vegetais têm efeito benéfico na saúde ou um papel ativo na me-

lhora do estado de indivíduos com enfermidades. Melhoram o funcionamento do sistema imuno-

lógico, agem diretamente contra bactérias e vírus, reduz inflamação, estão associados no trata-

mento e/ou prevenção de câncer, doenças cardiovasculares ou qualquer outra enfermidade afe-

tando a saúde ou bem-estar do indivíduo 

Os compostos bioativos nos alimentos, ou seja, os elementos que ajudam a promover a saúde e 
a prevenir doenças. Em sua grande maioria, os compostos bioativos estão distribuídos entre as 
frutas, legumes, verduras, cereais, peixes de água fria, leite fermentado, dentre outros. Eles são 
aproveitados no próprio consumo dos alimentos in natura ou então isolados e inseridos em ou-
tro produto passando então a ser enriquecido com nutrientes.  



Da feira ao DNA 

Conheça alguns alimentos, seus compostos 
bioativos e funções.  



MAÇÃ:  

As maçãs contêm mais de 300 compostos que ocorrem naturalmente na fruta, entre elas os po-
lifenóis, encontrados na polpa e na casca, sendo que o consumo de uma maçã por dia faz a di-
ferença. Estudos mostram que o consumo de maçãs reduz o risco de câncer de mama, também 
encontramos a quercetina associada à redução de 
câncer de próstata. Alguns estudos indicam que 
deveríamos consumir cerca de um grama de polife-
nóis por dia, a maçã contribui em cerca de 100 e 
300 miligramas, dependendo do tipo. Os flavonói-
des presentes na fruta também são capazes de di-
minuir o risco de doenças coronarianas, além de 
taninos substâncias adstringentes e anti-
inflamatórias. A pectina fibra solúvel, presente na 
casca, não absorvida pelo intestino que retém água 
e diversas substâncias residuais, proporciona a eli-
minação de toxinas juntamente com as fezes  

MIRTILO:  

Os mirtilos (blueberry) são repletos de 
nutrientes e sabor, ainda pobre em calo-
rias. Os nativos americanos consumiam 
mirtilos por suas propriedades de cura. 
Em 2007, pesquisadores descobriram 
que mirtilos também pode desacelerar o 
aparecimento de Alzheimer. São ricos em 
fitonutrientes antioxidantes, as antocio-
ninas, que agem neutralizando os danos 
dos radicais livres, podendo proteger o 

cérebro de estresse oxidativo e reduzir complicações relacionadas à idade, como doenças neu-
rodegenerativa, como Alzheimer, devidos aos seus flavonóides, pois exercem efeitos benéficos 
na aprendizagem e memória. Além de antocioninas, mirtilhos contêm o ácido elágico, que blo-
queiam as vias metabólicas que podem levar ao câncer. Mirtilo também foi mostrado para redu-
zir o colesterol, prevenir infecção urinária, reduzir o açúcar no sangue, pressão arterial e aliviar 
os sintomas de depressão. Boa fonte de vitamina C, manganês, além de fibras solúveis e insolú-
veis.  



Já os compostos não sulfurados, também vem para 
deixar o alho ainda mais especial. Aquercetina é um 
importante antialérgico; as saponinas já possuem 
ação hipotensora e antimicrobiana; a fração protéica 
F-4 fica com a imunoestimulação. O alho também é 
fonte do selênio, mineral importante com ação antioxidante! 

Rico em compostos sulfurados: aliina, com ação hipo-
tensora e hipoglicemiante;alicina, antibiótica, anti-
fúngica e antiviral; alil mercaptano, hipocolesterole-
miante; entre outros compostos e funções. 

Alho 

Agrião, brócolis, couve-folha, couve-flor, nabo, rabanete, repolho, rúcula e mostarda fazem par-
te deste grupo. A presença dos glicosinolatos, que devem ser transformados em isotiocionatos 
por uma enzima, antes do cozimento do alimento, são responsáveis por um grande efeito atu-
ando na diminuição do risco de câncer. São hortaliças essenciais no processo de detoxificação 
do nosso organismo, favorecendo a eliminação de toxinas.  

Hortaliças Crucíferas (Brássicas) 



Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2008) a soja possui Alegação Fun-
cional: "O consumo diário de no mínimo 25g de proteína de soja pode ajudar a reduzir o coleste-
rol. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis". 

Saponinas, ácidos fenólicos e lignanas são 
alguns de seus compostos bioativos. Asiso-
flavonas, além de ação antioxidante 
(proteção anticancerígena), possuem efeito 
estrogênico por possuírem uma estrutura 
química semelhante ao estrógeno 
(hormônio feminino), com isso poderá ali-
viar os efeitos de calor e cansaço evidentes 
na menopausa e na pré-menstruação. As isoflavonas também auxiliam no controle 
do colesterol elevado, pelo mecanismo de diminuir sua absorção e aumentar sua excreção. 

Soja 

Azeite 

Os fitosteróis auxiliam com mecanismos de redução 
do colesterol além de potente ação antioxidan-
te. Outro possível efeito do azeite é o aumento do 
HDL, dito o bom colesterol. 



Com ação estrogênica, inibição de proliferação celular (de células cancerosas, por exemplo), anti
-agregante plaquetário e antiinflamatório, as oleaginosas são a segunda maior fonte 
do resveratrol. Além dele, as oleaginosas vem repletas de minerais como: selênio, zinco, manga-
nês, cobre, magnésio e ácido fólico.  O ômega 3, com ação antiinflamatória, e 
os fitosteróis também fazem parte dessas maravilhas.   

Oleaginosas 

Aveia 

A presença da betaglucana, uma fibra alimentar solúvel, garante efeitos positivos na redução do 

colesterol observados com o consumo de 

3g/dia. Isso seria o equivalente a 60g de fari-

nha de aveia ou 40g de farelo de aveia 

(ANVISA, 2005). Seu consumo deve estar as-

sociado a uma dieta equilibrada e hábitos de 

vida saudáveis. Seus benefícios vão mais 

além, a aveia também é fonte de minerais 

como o zinco, que auxilia na diminuição de 

acnes e melhora o sistema imunológico. O 

boro, um mineral importante para a saúde 

dos ossos, também está presente na aveia. 



Linhaça 

As lignanas são as responsáveis pe-

la diminuição da agregação plaque-

tária, ou seja, tem a capacidade de 

diminuir a formação de trombos 

presentes na famosa trombose. Já 

o ômega 3, também encontrado, 

possui a função antiinflamatória 

além de reduzir os triglicerídeos 

plasmáticos. É conhecido como um redutor do risco de doenças cardiovasculares. 

Tomate 

No tomate é encontrado o carotenóide com o maior potencial antioxidante, o licopeno. Possui 

efeitos protetores anticarcinogênicos atuando principalmente na diminuição do risco de câncer 

de próstata nos homens. Este benefício todo pode vir do tomate puro, molho e suco. Segundo 

a ANVISA (2008) o licopeno também possui Alegação Funcional: “O licopeno tem ação antioxi-

dante que protege as células contra os radicais livres. Seu consumo deve estar associado a uma 

alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis”. 



Chá Verde 

O seu alto teor de catequinas nos oferece um suporte antioxidante capaz de blindar o nosso or-

ganismo contra a produção excessiva dos temíveis radicais livres. Além disso, a ação antiinflama-

tória do chá verde também é benéfica. Tudo isso vem acompanhado da redução do risco de 

câncer e doenças cardiovasculares. As catequinas também fazem a proteção contra a perda da 

vitamina E encontrada em oleaginosas, por exemplo. Então, nada melhor do que uma xícara de 

chá verde com uma porção de castanhas! 

Sua ação termogênica favorece a oxidação de gor-

duras, muito cobiçada por aqueles que desejam 

uma perda de peso. Lembrando que a prática de 

alguma atividade física deve ser aliada. Uma ava-

liação para o consumo do chá verde deve ser rea-

lizada. 

Chocolate 

Theobroma cacao: “Alimentos dos Deuses”  ou  Xocalt: “água amarga”, dinheiro (Segundo os As-

tecas e Maias). Possui mais de 100 usos na saúde! 

No cacau são abundantes os polifenóis, possuindo AQUELA ação antioxidante dando um “chega 

pra lá” na produção excessiva dos radicais 

livres. Os principais polifenóis encontra-

dos no cacau são os mesmos presentes 

em grandes quantidades no chá verde (as 

catequinas). 



Agora que você já conhece alguns dos alimentos, seus principais componentes bioa-

tivos e efeitos benéficos no nosso organismo, dá para acreditar que a nutrição pode 

fazer milagres entendendo o por quê! 

 

Vale destacar que cada alimento possui compostos diferentes que trazem ao nosso 

organismo benefícios além! Por isso, o ideal é evitar a monotonia alimentar e adotar 

uma dieta bem variada! 

 

Nunca se esqueça da moderação no consumo, ela deve estar sempre presente! Seja 

ao consumir os alimentos que sua saúde agradece ou, é claro, seja ao consumir 

àqueles alimentos que oferecem riscos a sua saúde! 




